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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2012 
(Regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores). 

DATA DE ABERTURA • 03 de MAIO de 2012 

HORÁRIO • 09:30 horas 

OBJETO 

• Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
execução das OBRAS de Construção de viaduto 
(interseção em dois níveis) sobre a BR – 153, Km 498, 
ligando os bairros Jardim Goiás e Jardim Novo Mundo, 
perímetro urbano de Goiânia – GO, conforme Anexos: 
memorial descritivo, especificações técnicas, planilha 
orçamentária, cronograma físico – financeiro e projetos, na 
forma deste Edital e nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 
e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n° 
123/2006.  

TIPO •  Menor Preço Global 

REGIME DE EXECUÇÃO • Empreitada por Preço Unitário 

LOCAL 

•  Sala de licitações da Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações da Prefeitura de Goiânia situada na Avenida do 
Cerrado n.º 999, Bloco B, Térreo – Parque Louzandes – Paço 
Municipal – Goiânia – Goiás 

PROCESSO N.° • 43814737/2011 

INTERESSADO • AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB  

• O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço www.goiania.go.gov.br 
ou na sede da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, em horário comercial, a partir da data 
de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de 20,00 (vinte reais) inerentes aos seus 
custos reprográficos, que serão pagos em banco ou agências lotéricas, através do DUAM - 
Documento Único de Arrecadação Municipal.  

 
• (Em caso de divergência entre o Edital distribuído na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES e o disponível na Internet, prevalecerá o primeiro). Informações 
adicionais podem ser obtidas junto, a SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 
Fone: (62) 3524-6320/6321 Fax: (62) 3524-6315 e-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br 

 
• Os interessados deverão disponibilizar 01 CD e/ou pen drive para reprodução do Edital, 

Memoriais, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2012 

 
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, doravante 
denominada SECOL, por meio da Comissão Geral de Licitação designada pelo Decreto Municipal n° 
2.116, de 21 de Junho de 2011, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do 
processo nº 43814737/2011, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local 
descritos na capa deste edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas 
que pretendam participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 005/2012, esclarecendo que a presente 
licitação e conseqüente contratação serão regidas pelas normas estabelecidas neste edital e na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n° 123/2006. 
 
Esta licitação será do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, observando os fatores constantes do critério de julgamento, descrito no item 07, deste edital. 
 
Na hipótese de não haver expediente na data acima, fica a presente licitação, automaticamente, transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente àquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou 
qualquer outro fator ou fato imprevisível. 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1 – A Presente licitação tem por finalidade a seleção da melhor proposta, que possibilite a contratação de 
pessoa jurídica especializada para a execução das OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO 
(INTERSEÇÃO EM DOIS NÍVEIS) SOBRE A BR-153, Km 498, LIGANDO OS BAIRROS JARDIM 
GOIÁS E JARDIM NOVO MUNDO, PERÍMETRO URBANO DE GOIÂNIA – GO, conforme 
“PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARA DE INTERSEÇÃO EM DOIS NÍVEIS”, aprovado e 
fornecido pelo DEPATAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES – 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL e Anexos: 
memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico – financeiro e 
projetos, na forma deste Edital e nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, Lei Complementar nº. 
123/2006 e suas alterações posteriores. 

 
2 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

2.1 – Somente poderão participar da presente Concorrência Pública, pessoas jurídicas, especializadas no 
ramo, legalmente constituídas, que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital. 

 
2.2 – A presente Licitação ficará a cargo da Comissão Geral de Licitação, a qual competirá: 
 

2.2.1 – Receber os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”; 
 

2.2.2 – Examinar a documentação, habilitando ou não os participantes, de conformidade com as 
exigências do edital; 

 
2.2.3 – Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do critério de julgamento, 

constantes do item 07 deste instrumento; 
 

2.2.4 – Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatório, relatando os fatos e 
decisões que vierem a ser tomadas; 

 
2.2.5 – Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente 

licitação; 
 

2.2.6 – Submeter à apreciação superior as decisões proferidas pela Comissão, e; 
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2.2.7 – Promover a divulgação dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatório, através do 
quadro próprio de avisos da Comissão Geral de Licitação e por publicação na imprensa 
oficial. 

 
2.3 – Poderá, a critério da Comissão, serem relevados erros ou omissões irrelevantes que não resultem em 

prejuízos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o serviço público. 
 
2.4 – O presente Edital contém os Anexos abaixo relacionados, dele fazendo partes integrantes e 

inseparáveis para todos os efeitos legais. 
 

Anexo I 
Especificações Técnicas / Planilha Orçamentária / Cronograma Físico-
Financeiro e Projetos 

Anexo II Minuta Contratual 

Anexo III Carta de Apresentação da Documentação 

Anexo IV Carta Fiança Bancária (modelo) 

Anexo V Carta Proposta (Modelo) 

Anexo VI Comprovante de Recibo do Edital 

 
03 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar da presente licitação as empresas ou firmas que atenderem as exigências, 
estabelecidas neste edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação. 

 
3.2 – A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 

Edital. 
 
3.3 – Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um interessado na presente licitação. 

Caso ocorra, serão as respectivas licitantes inabilitadas. 
 
3.4 – NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 

3.4.1 – Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
3.4.2 – Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar 

com a Administração (Art.87, III, da Lei n.º 8.666/93); Empresas declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade (Art.87, IV da Lei n.º 8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará 
sujeita à penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93. 

 
3.4.3 – Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
 
3.4.5 – Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios sejam funcionários, empregados ou 
ocupantes de cargo comissionado no Município de Goiânia. 

 
3.4.6 – Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos 
quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação. 

 
3.4.7 – Que não atenda as exigências deste Edital; 
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3.5 – É facultado ao licitante a presença do diretor, sócio ou representante legal na sessão de abertura da 
presente Concorrência, não excluindo, porém, a exigência de apresentação dos documentos 
constante dos subitens 5.1.1.1 e/ou 5.1.1.2 do item 05 – Da Habilitação, deste edital. 

 
3.6 – Encerrada a fase de habilitação, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer 

das decisões a ela pertinentes, os envelopes contendo as propostas das licitantes poderão ser 
abertos e anunciadas às propostas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas 
de tudo, procedendo-se registro em ata. 

 
3.7 – Somente terá o direito de usar a palavra, rubricar a documentação e propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar atas o representante legal da empresa, comprovadamente 
constituído.  

 
3.8 – As licitantes interessadas deverão apresentar, no dia, horário e local indicados no preâmbulo do edital 

à Comissão Geral de Licitação a documentação e a proposta exigidos neste instrumento, em 
invólucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtítulo “DOCUMENTAÇÃO” e o 
segundo com o subtítulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razão social da 
empresa licitante a indicação com os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÃNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ENVELOPE N.º 1 – “DOCUMENTAÇÃO” 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2012 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º .......................................... 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÃNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ENVELOPE N.º 2 – “PROPOSTA” 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2012 
DATA DE ABERTURA: 
HORÁRIO: 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º .......................................... 

 
3.9 - Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 1) e à proposta (Envelope n.º 2) poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório 
competente, ou por membro da Comissão Geral de Licitação, ou servidor público de outro órgão da 
administração, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.  

 
3.9.1 - Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios sugerimos que a(s) licitante(s) que pretender 

(em) autenticação de documentos via Secretaria Municipal de Compras e Licitações, o faça 
a partir do 2º dia antes da data de abertura da licitação, na Secretaria Municipal de Compras 
e Licitações, nos horários e locais previstos no item 18.15 deste edital. 

 
3.9.2 - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser verificada 

via consulta no site correspondente pela Comissão de Geral de Licitação, serão aceitas 
cópias simples.  

 
3.10 – Não será aceita documentação e proposta via postal, telefax, protocolo e/ou similares. 
 
3.11 – A Comissão não se responsabilizará por propostas e/ou documentos que não forem entregues 

diretamente à mesma no horário e data estabelecidos neste instrumento. 
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3.12 – Após o horário e data de abertura estabelecida no preâmbulo deste edital para recebimento dos 

envelopes proposta e documentação, nenhum documento ou proposta será recebido pela 
Comissão, ou seja, não será permitida a participação de licitantes retardatários. 

 
3.13 - Quando a empresa participante for Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP serão 

adotados procedimentos em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 

3.14 - Recebidos os envelopes “n.° 1”, Documentos de Habilitação e “n.° 2” Proposta de Preços, a 
Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação que serão 
lidos, conferidos e rubricados pela Comissão e pelos participantes que o desejarem. 

 
3.15 - Encerrada a fase de habilitação, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de 

recorrer das decisões a ela pertinentes, os envelopes contendo as propostas das licitantes poderão 
ser abertos e anunciadas às propostas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes 
inabilitadas, procedendo-se registro em ata. 

 
04 – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

 

4.1 – Na data, hora e local designado no preâmbulo deste edital, em ato público, a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO receberá em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos 
exigidos para habilitação e propostas. 

 
4.2 – Caso haja anuência das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos 

licitatórios, a Comissão de Licitação promoverá sorteio de 03 (três) licitantes, para compor uma 
comissão representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissão de Licitação na verificação e 
rubrica da documentação e proposta. 

 
4.3 – Serão inicialmente abertos, em sessão pública, os envelopes contendo os documentos referentes à 

fase de habilitação que, após conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissão de Licitação 
serão julgados, dando-se imediata comunicação do resultado se presente todos os licitantes, caso 
contrário, será o mesmo publicado na Imprensa Oficial. Caso a Comissão julgue necessário, poderá 
suspender os trabalhos licitatórios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de 
habilitação, da qual lavrará ata como de Lei, publicando o resultado no Diário Oficial do Município 
e/ou em jornal de grande circulação no Estado (§1º do art. 109 da Lei 8.666/93). 

 
4.4 – Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerão, 

devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissão e licitantes presentes, ficando em poder 
daquela até que seja julgada a habilitação. 

 
4.5 – Será procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, após 

transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido renúncia  expressa do prazo 
recursal das licitantes habilitadas e/ou inabilitadas e/ou após o julgamento dos recursos 
interpostos. 

 
4.5.1 – A Comissão manterá em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, 

devidamente rubricados, até o término do período recursal, de que trata o inciso I do 
artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e serão devolvidos, no estado em que foram entregues à 
Comissão. Caso a licitante inabilitada não retire seu envelope proposta junto a Comissão 
no prazo de até trinta dias após a publicação do resultado da licitação, o mesmo será 
destruído, exceto em caso de decisão judicial. 

 
4.6 – Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta, serão 

lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas ocorrências que interessarem ao 
julgamento da Licitação, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissão e pelas 
Licitantes presentes. 
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05 – DA HABILITAÇÃO (Envelope n.º 1 – Documentação) 
 

5.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual (envelope n.° 1), 
devidamente fechado, contendo os documentos elencados a seguir: 

 
5.1.1 – RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
5.1.1.1 – Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou 

superintendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador 
legalmente constituído, nos termos do subitem seguinte. 

 
5.1.1.2 – Mandato procuratório público ou particular, com firma reconhecida em cartório, 

acompanhada de cópia da cédula de identidade do outorgado caso o 
responsável pela proponente seja procurador legalmente constituído, em caso 
de substabelecimento também deverá estar qualificado, identificado e com 
firma reconhecida em cartório. O atendimento a este subitem suprime a 
exigência do item 5.1.1.1, e vice-versa; 

 
5.1.1.3 – Registro comercial, para empresa individual; 

 
5.1.1.4 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 
5.1.1.5 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil 
das pessoas Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
5.1.1.6 – Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
5.1.1.7 – Certidão ou Declaração expedida pela Junta Comercial, comprovando a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da 
data prevista para apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º 
da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC nº 103 de 30.04.2007. 

 
5.1.2 – RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

 
5.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
5.1.2.2 – Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 

Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade 
do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para 
abertura dos envelopes; 

 
5.1.2.3 – Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão 

Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social (www.mpas.gov.br); 

 
5.1.2.4 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 

Negativa de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e 
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Contribuições Federais, expedidas pela Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 
5.1.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 

meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 
12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
5.1.2.6 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria 
da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

 
5.1.2.7 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos Municipais (ISS), expedida pela 
Prefeitura do Município sede da licitante; 

 
5.1.2.8 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 
deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que 
existam pendências. 

 
5.1.2.8.1 - A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que 

apresentar documentação de regularidade fiscal com restrição 
deverá suprir esta deficiência no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da COMISSÃO GERAL 
DE LICITAÇÃO.  

 
5.1.3 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
5.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 
5.1.3.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da 
proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

             
5.1.3.2.1 - O referido balanço quando escriturado em forma não digital deverá ser 

devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de 
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário 
e folha em que o mesmo se acha transcrito. Se possível, apresentar 
também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. 

 
5.1.3.2.2 - O referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir 

acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Se possível, 
apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros 
contábeis. 

 
5.1.3.2.3 - Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar devidamente 

registrado na Junta Comercial ou vir acompanhado de Certidão da 
Junta Comercial que ateste o arquivamento da ata da Assembléia Geral 
Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o §5º 
do artigo 134, da Lei n.° 6.404/76. 

 
5.1.3.3 - A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada 

com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser formulada, 
formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado da 
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empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, 
aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificadas: 

  
[ ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 
[ ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 
[ ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1 
 
Onde:   
ILG = índice de liquidez geral 
ILC = índice de liquidez corrente 
ISG = índice de solvência geral 
AT = ativo total 
AC = ativo circulante 
RLP = realizável em longo prazo 
PC = passivo circulante 
ELP = exigível em longo prazo 
PL = patrimônio líquido 

 
5.1.3.3.1 - A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado menor que 01 (um), em 

qualquer dos índices citados no subitem anterior, quando de sua 
habilitação, estará(ão) inabilitada(s), exceto se comprovar(em) capital 
social ou patrimônio líquido igual ou superior  a 10 % (dez por cento) do 
valor total estimado para a contratação, estando dispensada(s) da 
apresentação dos referidos índices. 

 
5.1.3.4 – Caso queiram, as licitantes interessadas poderão apresentar no lugar dos 

documentos solicitados nos itens 5.1.3.3 e 5.1.3.3.1, o seguinte documento: 
 

5.1.3.4.1 – Prova que possui, na data da apresentação da proposta, capital social 
correspondente, igual ou superior a 10% (dez por cento) do total orçado pela 
Administração, no valor de R$ 576.366,39 (quinhentos e setenta e seis mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), cuja comprovação 
deverá ser feita através de Certidão da Junta Comercial ou publicação oficial, ou 
ainda em cartório de registro de titulação oficial ou ainda em cartório de registro de 
títulos, conforme o caso. Será admitida atualização deste capital social com 
aplicação de índices oficiais. 

 
5.1.4 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
5.1.4.1 – Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o 
domicílio da sede da licitante. 

 
5.1.4.2 – Atestado de Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará 

através do fato da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de 
abertura desta licitação, Engenheiro(s) responsável(is) técnico(s), das 
atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de 
Atestado(s), emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
e/ou Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, registrado(s)/ emitido(s) 
pelo CREA, que comprove(m) já haver o profissional executado serviços 
pertinentes ao objeto desta licitação, relativamente às parcelas de maior 
relevância, conforme discriminado a seguir: 

 
a) Execução de Infraestrutura de ponte ou viaduto ou elevado em tubulões 

escavados a céu aberto com rebaixamento de lençol freático e 
alargamento de base; 



 

PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges 
Avenida do Cerrado, nº 999, Bl.B - Térreo - Park Lozandes – CEP: 74884-900 
Telefones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 
Fax: (62) 3524-6315 
e-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br 

SECOL 

 

FLS.______ 
 

 

 
Z:\DEE\Edital\CP\CONCORRÊNCIA 05-2012\Edital CP 005-12 - Viaduto_153 - revisado.doc 10 

b) Execução de Meso-estrutura de ponte ou viaduto ou elevado 
consistente em apoios extremos em pilares e travessa em concreto 
armado para recebimento de vigas (ou tecnologia SIMILAR ou superior); 

c) Execução de superestrutura de ponte ou viaduto ou elevado com área 
de tabuleiro mínima de 540m². 

5.1.4.2.1 – O(s) atestado(s) exigidos pelo item 5.1.4.2 só será(ão) aceito(s) 
se o profissional em pauta possuir vínculo empregatício ou 
contratual pela legislação comum com o licitante, comprovado 
também mediante Certidão de Registro da empresa no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com 
jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante nos termos do 
item 5.1.4.1, ocasião em que o profissional constante da certidão 
acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o 
responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação, caso a 
licitante em questão seja a vencedora. 

 
5.1.4.2.3 – Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal 

comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e 
certidão de registro no CREA devidamente atualizada. 

 
5.1.4.3 - Atestado de Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará 

através de Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA, que comprove(m) aptidão da pessoa jurídica para o desempenho de 
atividade(s) pertinente(s) em característica(s) com o objeto da licitação, 
referente(s) à execução de serviços análogos àqueles da presente licitação. 

 
5.1.4.3.1 – Para o julgamento dos atestados de capacidade técnico-operacional, a 

Comissão Geral de Licitação utilizará como parâmetro a comprovação das 
parcelas consideradas de maior relevância a seguir: 

 
a) A execução, a qualquer tempo, de pelo menos uma (01) obra de 

implantação de viaduto ou ponte ou elevado com, no mínimo, 27 (vinte e 
sete) metros de extensão. 

b) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras de 
arte rodoviárias de complexidade equivalente ou superior ao do objeto 
desta licitação, contendo os seguintes quantitativos: 

ITEM UNID. QUANT. ATESTAÇÃO EXIGIDA 

1 m 25 
Escavação de tubulões a céu aberto com 
alargamento de base. 

2 Kg 900 
Fornecimento, preparo e colocação de aço 
CA-50. 

3 m³ 180 Aplicação de concreto armado. 

4 Kg 135.000 
Fornecimento e montagem de estrutura 
metálica 

As parcelas de maior relevância acima descritas deverão ser atendidas 
em no máximo 03 (dois) atestados. 

 
5.1.4.3.2 - Os atestados de capacidade técnica-operacional deverão conter 

expressamente o prazo de execução e a respectiva descrição dos serviços, 
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compatíveis em quantidade aos itens de maior relevância citados no quadro 
acima. 

 
5.1.4.3.3 - Não será aceita a comprovação de aptidão de que trata estes itens, 

através de documento emitido pela própria licitante ou por empresa do mesmo 
grupo; 

 
5.1.4.3.4 - O(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentados deverão estar 

acompanhados dos respectivos contratos que lhes deram origem, podendo a 
Comissão realizar diligências para confirmar as informações. 

 
5.1.4.4 – Não serão aceitos atestados de capacidade técnica de obras/ serviços em 

andamento. 
 
5.1.4.5 – Declaração, emitida pela licitante, garantindo a exigência dos equipamentos 

e que os demais serviços especializados serão executados por profissionais 
capacitados que tenham prestado serviço igual ou semelhante.  

 
5.1.4.5.1 – A AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB poderá, em 

qualquer fase do contrato, promover diligências no sentido de 
comprovar a veracidade das informações prestadas pela licitante 
vencedora, contidas na Declaração do subitem 5.1.4.5, exigindo 
o seu fiel cumprimento por parte da CONTRATADA, sob pena de 
aplicação das sanções legais. 

  
5.1.4.6 – Declaração, emitida pela licitante, de que Vistoriou o local da obra. 

 
5.1.4.7 – Carta de apresentação da documentação, contendo declarações e 

informações conforme modelo constante do ANEXO III, assinada por 
Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de 
poderes para fazê-lo em nome da empresa. 

 
5.2 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos 

deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 

5.2.1 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com 
o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos dos itens 5.1.2.2, 5.1.2.3 e 5.1.2.4 que em razão 
da centralização e certidão conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz 
que abrangerá todas as suas filiais;  
 
5.2.2 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos serviços a filial, os documentos deverão 
ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os 
documentos dos itens 5.1.2.2, 5.1.2.3 e 5.1.2.4 que em razão da centralização e certidão 
conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as 
suas filiais.  

 
5.3 – Não serão aceitos pela comissão “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
 
5.4 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus Anexos, a comissão considerará o proponente Inabilitado, salvo o disposto na Lei 
Complementar n.º 123/2006; 

 
5.5 – Todos os documentos exigidos para a habilitação que não contenham expressamente prazo de 

validade, e inexistindo legislação específica regulamentando a matéria, deverão, sob pena de 
inabilitação, apresentar data de expedição, limitada a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 
sua emissão, observado o art. 110 e seu parágrafo único da Lei 8.666/93, excluindo-se desta 
exigência os subitens da regularidade jurídica e os subitens 5.1.4 deste item. Caso exista 
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legislação específica regulamentando prazo de documento que não tenha expressado o prazo de 
validade, esta deverá vir anexada ao mesmo. 

 
5.6 – De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, poderá ser 

solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, registrando-se em ata tal 
ocorrência. 

 
5.7 – Também motivará a inabilitação para os atos subseqüentes da licitação, falta de comprovação do 

ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/serviços descritos nos Anexos constantes deste 
edital. 

 
06 – DA PROPOSTA 

 

6.1 – A proposta deverá ser apresentada de preferência conforme modelo constante do ANEXO V, em 
invólucro devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.8 do item 03 – DA 
PARTICIPAÇÃO, impressa ou datilografada em papel timbrado, em 02 (duas) vias de igual teor, 
encadernadas separadamente, redigida em língua portuguesa, referenciando a cotação de acordo 
com as especificações constantes das planilhas orçamentárias e anexos das composições de 
preços dos itens não codificados pela planilha da AGETOP, memorial descritivo/especificações 
técnicas, projetos e cronograma(s) físico-financeiro(s), em linguagem clara, sem rasuras e 
entrelinhas, com todas as páginas rubricadas, sendo a última página de cada via, datada e assinada 
pelo diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura, 
constituída dos seguintes elementos: 

 
6.1.1 – Oferecimento do preço da obra, expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a 

vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado conforme planilha orçamentária, em 
algarismo arábico (unitário e total) se possível por extenso UNITÁRIO e TOTAL, contendo 
especificação detalhada do objeto nos termos do memorial descritivo/especificações técnicas 
e outros elementos que possam facilitar o julgamento da proposta mais vantajosa, já inclusos 
no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos 
trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, BDI e outras despesas, se houver. Custos 
omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços serem executados 
sem ônus adicionais. A proposta deverá conter todos os seus elementos constitutivos, para 
que seja verificada a compatibilidade com as especificações do ANEXO I. 

 
6.1.2 – As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo eletrônico - 

CD ou DVD - da Proposta de Preços e demais documentos constantes do Envelope nº 
02, na forma de planilha eletrônica, protegida, que permita somente a cópia dos dados 
inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 

 
6.1.3 – Carta Proposta assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com 

poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informações e 
declarações conforme ANEXO V deste edital; 

 
6.1.4 – Apresentar planilha(s) Orçamentária(s) completa, referente aos serviços cotados onde 

conste os quantitativos e seus respectivos preços unitários, os preços parciais e preço total, 
BDI, e o preço total dos serviços, nos termos deste edital; 

 
6.1.4.1 – Deverá ser apresentado o demonstrativo detalhado da composição do 

percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - 
BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe. 

 
6.1.4.2 – Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco 

a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e 
personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser 
repassado à contratante. 
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6.1.5 – Apresentar Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos, nos termos 
deste edital; 

 
6.1.5.1 – Prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, este prazo apresentado no 

cronograma deverá ser rígido e será considerado como grave a sua não 
observância. 

 
6.1.6 – Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, 

a contar da data de sua apresentação; 
 

6.1.6.1 – Caso o prazo de que trata o item 6.1.6 não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 
6.1.6.2 - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do 

prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações nas mesmas. 

 
6.1.7 – A garantia dos serviços bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, após o 

recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro. 
 
6.1.8 – Será desclassificada a proposta, cuja especificação estiver incompatível com o(s) objeto(s) 

especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as 
especificações mínimas solicitadas. 

 
6.2 – Em nenhuma hipótese será admitida cotação opcional para os serviços constantes da(s) planilha(s) de 

orçamento constantes deste edital. Caso ocorra, serão igualmente desconsideradas a cotação 
principal e a opcional. 

 
6.3 – Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total dos serviços 

requeridos neste instrumento, ocasião em que será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que 
incorrer(em) neste ato. 

 
6.4 – É obrigatória a cotação total dos serviços constantes da planilha orçamentária, sob pena de 

desclassificação, caso não o faça. 
 
6.5 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou baseada nas ofertas das 

demais licitantes. 
 
6.6 – A proposta deverá estar assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com 

poderes para tal investidura. 
 

07 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

7.1 – O julgamento será realizado pela Comissão Geral de Licitação de acordo com o que dispõe o art.45 
da lei 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006, observando os seguintes fatores: 

 
7.1.1 – O julgamento será realizado com base no menor preço global ofertado, sob o regime de 

empreitada por preço unitário; 
 

7.1.2 – Caso seja necessário a Comissão de Licitação poderá valer-se de auxílio de técnicos da área 
referente ao objeto desta licitação para realização do julgamento. 

 
7.1.3 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observadas as disposições da Lei 

Complementar n° 123/2006, mantiver-se o empate, o mesmo será decidido por sorteio realizado 
pela comissão, na forma estabelecida no §2º do art.45 da lei 8.666/93. 
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7.2 – Na ocorrência de empate o sorteio será feito em solenidade pública, nos dias e horários a serem 
estabelecidos pela Comissão. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas não atendam 
ao chamado, a Comissão realizará o sorteio sem a sua presença. 

 
7.4 – Será desclassificada a proposta, cuja especificação estiver incompatível com o(s) objeto(s) 

especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificações 
mínimas solicitadas. 

 
7.5 – Não será permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preço ofertado na proposta. 
 
7.6 – Quando do julgamento das propostas for detectado erro de adição e/ou multiplicação, a proponente se 

responsabilizará pelo preço global ofertado, desde que não se traduza em preço inexeqüível. 
 
7.7 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, conforme disposto no art. 48, II, da Lei n° 8.666/93. 

 

7.7.1 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

 
7.8 – Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Administração Pública 

poderá, nos termos do § 2º, do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, convocar as 
licitantes remanescentes observadas à ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço. 

 
7.9 – O julgamento das propostas ocorrerá dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se 

conhecimento do resultado no quadro próprio de avisos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES e publicado no Diário Oficial do Município e/ou em jornal de grande 
circulação do Município, estando também à disposição dos interessados no horário de 8h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis junto a Secretaria Municipal de Compras e Licitações; 

 
7.10 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for de Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno 

Porte-EPP, e se houver proposta apresentada por estas no intervalo percentual de até 10% (dez por 
cento) superior à classificada em primeiro lugar, entende-se por empate estas situações, proceder-se-á 
de acordo com o estabelecido no artigo 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, conforme segue: 
 
7.10.1 - A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada deverá, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a convocação formal da Comissão, apresentar nova proposta de preço 
inferior a classificada em primeiro lugar, situação em que passará a condição de proposta 
detentora de menor preço. 

 
7.10.2 - Se a Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP que passou a condição de detentora 

da proposta de menor preço apresentar a documentação relativa a prova de regularidade fiscal 
com restrição, a Comissão, por ato formal, fará a sua convocação para regularizar a 
documentação, no prazo estabelecido no subitem 5.1.2.8.1. 

 
7.10.3. Se a Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada, na forma do 

subitem 7.1.1, não apresentar proposta inferior a da primeira classificada, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro 
do limite estabelecido no subitem 7.9, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
08 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de Licitação por irregularidade na aplicação 
de dispositivos da Lei Federal n.º8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
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da data fixada para abertura do ENVELOPE ‘1’,  devendo a Administração julgar e responder a 
impugnação, sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 113 da mencionada Lei. 

 
8.1.1 - Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail. 

 
8.2 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 
 
8.3 - Todos quantos participarem desta licitação tem o direito público subjetivo à observância do pertinente 

procedimento, nos termos deste edital, e da Lei n. º 8.666/93 e legislação pertinente. 
 
8.4 - Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste edital de licitação aquele 

que, tendo-o aceito sem objeção, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatórios, falhas 
ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
8.5 - Dos atos decorrentes da execução deste Edital cabem recursos nos casos e forma determinados pelo 

Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
8.6 - O recurso será interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 

lavratura da ata, devendo ser dirigido à autoridade superior, e protocolizado na sede da Secretaria 
Municipal de Compras e Licitações, no endereço descrito no item 18.15, de segunda a sexta feira, 
das 08h às 12h e das 14h as 18h. 

 
8.7 - Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
 
8.8 - O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações, o qual poderá reconsiderar sua decisão em até 05 (cinco) dias úteis, contados do término 
do prazo concedido às demais licitantes para oferecimento de possíveis impugnações, de que trata o 
item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado. 

 
8.9 – Subindo o recurso, a autoridade superior proferirá a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, proveniente da Secretaria Municipal de Compras e Licitações 
 
8.10 - Os recursos preclusos ou intempestivos não serão conhecidos. 
 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária 

2011.6401.26.451.0025.1432.44905100.100. 
 

10 – DA HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 
 

10.1 – Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo 
licitatório será submetido à apreciação da autoridade competente, para homologação e adjudicação 
do(s) objeto(s) à(s) licitante(s) vencedora(s), convocando-se após, a empresa respectiva para firmar 
as obrigações assumidas mediante contrato, dando-lhe a devida publicação através do quadro 
próprio de avisos da Secretaria Municipal de Compras e Licitações. 

 
11 – DO CONTRATO / EXECUÇÃO / GARANTIA 

 
11.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja 

minuta constitui o Anexo II do presente ato convocatório. 
 
11.2 – Os serviços deverão ser executados conforme o memorial descritivo/especificações técnicas, 

Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste 
edital e seus anexos. 
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11.3 – O contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e terá vigência por 120 (cento e vinte) dias 
após a emissão da primeira ordem de serviço. 

 
11.4 – O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da 

licitante, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei 
federal nº 8.666/93.  

 
11.5 - A licitante que se recusar a assinar o Contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo no prazo e 

condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades 
descritas no item 15 deste Edital. 

 
11.6 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade da(s) empresa(s) 

registrada(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

 
11.6.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Licitante será 

notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
em relação ao FGTS e o INSS, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 
  11.6.2 - A empresa deverá manter durante todo fornecimento do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  

 
11.7 - Quando a empresa registrada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o item 11.6, ou se recusar a assinar o Contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do contrato.  

 
11.8 – No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá comprovar poderes para o signatário assinar 

contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de 
procurador, além desses documentos, Procuração registrada em Cartório.  

 
11.9 - A Agência Municipal de Obras exigirá da ADJUDICATÁRIA, até a data da assinatura do Contrato, 

prestação de garantia, correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato, ficando facultado 
ao ADJUDICATÁRIO optar por uma das seguintes modalidades: 

 
a) Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública; 

 
• Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública deverá ser depositado na conta 

n° 1.6, Agência 3000, Banco n° 104 – Caixa Econômica Federal ou na Secretaria 
de Finanças. O(s) licitante(s) vencedore(s) deverão se dirigir à Divisão do Tesouro 
Municipal, Av. do Cerrado n.º 999, 2º Pavimento – Bloco “E” – Paço Municipal – 
Parque Lozandes – Goiânia – Goiás, fones: (62) 3254-3315 / 3311, para obterem 
esclarecimentos sobre o referido recolhimento; 

 
• Os Títulos da Dívida Pública deverão ser emitidos sob forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda. 

 
b) Seguro-garantia; ou,  
 

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, deverá juntar o 
comprovante de pagamento do prêmio. 
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c) Fiança Bancária. 
 

• Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fiança bancária deverá 
utilizar o modelo constante do ANEXO IV deste edital;  

 
• Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do Instrumento a expressa 

renuncia pelo fiador dos benefícios previstos nos arts. 827 e 835 do Código Civil. 
O(s) licitante(s) vencedore(s) que optarem por recolhimento em Seguro-Garantia e 
Fiança Bancária, deverão apresentá-la à Divisão do Tesouro Municipal, Av. do 
Cerrado n.º 999 – 2º Pavimento – Bloco “E” – Paço Municipal – Parque Lozandes – 
Goiânia – GO, fones: (62) 3254-3315/3311, para obterem esclarecimentos sobre o 
referido recolhimento; 

 
11.9.1 – A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 

contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 
 

11.9.2 – A garantia poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas 
e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da 
indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia 
deverá ser reconstituída; 

 
11.9.3 – A garantia ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das 

pendências administrativas ou judiciais; 
 

11.9.4 – Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da NE (Nota de Empenho) emitida. 

 
11.9.5 – A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 

apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

 
11.9.6 – A garantia será restituída, somente, após o integral cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

 
11.10 – A critério exclusivo do ente contratante/executor AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB e 

mediante prévia e expressa autorização de sua Diretoria Colegiada, o contratado poderá, em regime 
de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas. 

 
11.10.1 – No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a 
capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos 
serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade 
dos serviços contratados. 

 
11.10.2 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante a Administração Municipal, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser 
subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

 
11.10.3 – A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de 
nenhuma espécie entre a autarquia municipal AMOB e a subcontratada, inclusive no que pertine 
a medição e pagamento direto a subcontratada. 
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11.10.4 – O ente municipal contratante/executor AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB se reserva o 
direito de após a contratação dos serviços exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa 
contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele 
realizada, e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja 
apresentando o rendimento desejado. 

 
11.10.5 – Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Diretoria Colegiada 

da AMOB, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por 
aditamento. 

 
11.10.6 – A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá 

comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua 
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando 
relacionadas com o objeto do contrato. 

 
11.10.7 – A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta 

dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, 
em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

 
11.10.8 – A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 
 
11.10.9 – As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a AMOB que estão em situação 

regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não 
constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Município de 
Goiânia. 

 
12 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – Os serviços deverão ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo, Especificações 
Técnicas, Cronograma Físico-Financeiro e projetos a contar da data do recebimento da ordem de 
serviço. 

 
12.2 – Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo e nas condições 

preestabelecidos sem manifestação por escrito aceita pela CONTRATANTE, sujeitar-se-á às 
penalidades deste Edital e legislação pertinente. 

 
12.3 – Os serviços objeto deste edital serão recebidos pela CONTRATANTE através do setor competente 

da seguinte forma: 
 

12.3.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
contratada; 

 
12.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de  observação, ou 
vistoria  que  comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 
no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.3.2.1 – O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade civil pela qualidade dos serviços executados. 
 
12.4 – A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – 

AMOB, através de seus técnicos especializados. 
 

12.4.1 – Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA 
permanentemente disponível para lançamentos no local da obra, sendo que, a sua 
manutenção, aquisição e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverá 
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entregar, diariamente, cópia do Diário de Obra ao profissional da AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
OBRAS – AMOB, responsável pela Fiscalização. 

 
12.4.2 – As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a 

realização dos trabalhos da licitante CONTRATADA, deverão ser anotados e assinados pela 
Fiscalização no Diário de Obra, e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no 
próprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT. 

 
12.4.3 – Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem quaisquer 
improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou 
condições especiais. 

 
12.4.4 – Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como 

formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 
 
12.5 – Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”: 
 

12.5.1 – PELA CONTRATADA: 
 

12.5.1.1 – As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 

12.5.1.2 – As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
 

12.5.1.3 – As consultas à fiscalização; 
 

12.5.1.4 – As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 
aprovado; 

 
12.5.1.5 – Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

 
12.5.1.6 – As respostas às interpelações da fiscalização; 

 
12.5.1.7 – A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou 

serviço; 
 

12.5.1.8 – Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
 

12.5.2 – PELA FISCALIZAÇÃO: 
 

12.5.2.1 – Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 12.5.1.1 e 12.5.1.2 
anteriores; 

 
12.5.2.2 – Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 
 

12.5.2.3 – Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário 
de Ocorrências; 

 
12.5.2.4 – Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 
 

12.5.2.5 – Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 
desempenho da CONTRATADA; 

 
12.5.2.6 – Determinação de providências para o cumprimento das especificações; 

 
12.5.2.7 – Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 
 



 

PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges 
Avenida do Cerrado, nº 999, Bl.B - Térreo - Park Lozandes – CEP: 74884-900 
Telefones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 
Fax: (62) 3524-6315 
e-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br 

SECOL 

 

FLS.______ 
 

 

 
Z:\DEE\Edital\CP\CONCORRÊNCIA 05-2012\Edital CP 005-12 - Viaduto_153 - revisado.doc 20 

13 – DA EXECUÇÃO, DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
 

13.1 – Caberá à CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço bem como a coordenação, supervisão e 
a fiscalização através da Divisão de Estudos e Projetos da AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – 
AMOB, dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os dados e os 
elementos técnicos necessários à realização dos serviços licitados. A CONTRATADA tendo 
recebido o projeto executivo, deverá estudá-lo, e se achar necessário, propor alterações, desde que 
não desconfigurem o projeto inicial, submetendo-as á Divisão de Estudos e Projetos da AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB, no prazo de 10 dias, do recebimento da ordem de serviço. 

 
13.2 – A CONTRATADA deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços placas alusivas à obra, com 

dimensões, dizeres e símbolos a serem determinados pela CONTRATANTE. 
 
13.3 – A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira 

qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela 
CONTRATANTE e às possíveis modificações propostas pelo setor de fiscalização da AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB com anuência do CONTRATANTE. 

 
13.4 – Poderá a CONTRATANTE através do Setor competente, ao seu critério, exigir a reconstrução de 

qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o mesmo caso essa tenha sido executada com 
imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificações ou com as 
determinações da fiscalização, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93. 

 
13.5 – Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, poderá ser feita 

pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE através do Setor de fiscalização da 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB determinar as modificações tecnicamente 
recomendáveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo: 

 
13.5.1 – Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato; 

 
13.5.2 – Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer parte desses 

trabalhos; 
 

13.5.3 – Suspensão da natureza de tais trabalhos; 
 

13.5.4 – Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à conclusão dos serviços 
contratados. 

 
13.6 – Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração do projeto da 

obra, deverão ser justificados pela fiscalização da AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB e 
autorizados, sempre por escrito, pela CONTRATANTE. 

 
13.7 – Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 
 
13.8 – Os serviços poderão ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas 

condições contratuais, nos limites estabelecidos pelo § 1º do art. 65, da Lei 8666/93. 
 
13.9 – As alterações de serviços serão efetivadas através do competente Termo Aditivo após apresentação 

da proposta para realização das alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 
 

13.9.1 – Os serviços, cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serão acertados pelos 
seus valores históricos; 

 
13.9.1.1 – Para efeito de reajustamento, caso a duração do contrato venha a ser prorrogado 
por mais de (01) ano, a periodicidade obedecerá à data base correspondente à data de 
apresentação da proposta por época de abertura da licitação. 
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13.10 – Os serviços cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão acertados com base em nova 
proposta ficando o valor total limitado ao valor do custo orçado pela CONTRATANTE para os 
mesmos serviços, calculado através da Tabela de Preços vigente nesta época, adotando-se o BDI 
de contrato. 

 
13.10.1 – Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos, a periodicidade terá como data 

base a data da assinatura do Termo Aditivo. 
 

14 – DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

14.1 – Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente na AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
OBRAS – AMOB e CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA sobre o assunto. Os 
preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 

 
14.2 – As medições constarão de Folhas-Resumo (Boletim de Medição), contendo a relação de serviços, 

quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais, inclusive acumulados, físico e financeiro 
 
14.3 – A AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB pagará à contratada, pelos serviços contratados e 

executados os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento 
e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem 
todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições 
previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da 
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

 
14.4 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos serviços. 

Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede da AMOB as notas 
fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Comissão especialmente designada a 
fim de que seja atestada, e dado imediato e regular processamento. 

  
14.5 – O pagamento será efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentação à 

CONTRATANTE das respectivas notas fiscais, do cronograma físico-financeiro, do relatório parcial 
da execução da obra e da medição para verificação e posterior deferimento, devidamente atestadas 
por quem de direito. 

 
14.6 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em medições 

mensais, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes documentos anexados: 
 

14.6.1 – Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 
 

14.6.2 – Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 

14.6.3 – Certidão Negativa de Débito do ISSQN, referente ao município onde as obras ou serviços 
venham a ser prestados ou executados, conforme dispõe art. 1º, § 1º da Lei nº 14.489/03; 

 
14.6.4 – Cópia da matrícula Cadastro Específico Individual (CEI) da obra junto ao INSS; 

 
14.6.5 – Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com o número do CEI da obra, devidamente 

recolhida e respectiva folha de pagamento; 
 

14.6.6 – Cópia do GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
 

14.6.7 – Declaração Contábil – Afirmando que a Empresa está em situação regular e que os serviços 
referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

 
14.7 – Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto nos itens 14.6.4, 14.6.5, 14.6.6 e 14.6.7 ou for 

apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE reterá o percentual 
de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de acordo com o art. 
31 da Lei n° 9.711, de 20.11.98.  
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14.8 – Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, 
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a CONTRATANTE, 
após a mesma, em juros de mora de 0,5% ao mês. 

 
14.9 – Para o pagamento da 1ª fatura, a CONTRATADA deverá, além dos documentos enumerados no item 

14.6 e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) 
referentes aos serviços contratados. 

 
15- DAS PENALIDADES 

 

15.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor total da contratação. 

 
15.1.1 A multa a que se alude o item 15.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 
 

15.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 
contratado. 

 

15.1.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
15.2 - Sem prejuízo da cobrança de reparação de eventuais perdas e danos, causados pela CONTRATADA, 

poderão ser-lhe impostas pelo MUNICÍPIO, desde logo assegurado amplo direito de defesa, as seguintes 
penalidades por inadimplemento contratual: 
 

a) Advertência simples; 
 

b) Advertência formal, com anotação cadastral; 
 

c) Multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 
 

d) Suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos casos 
de falta grave injustificada; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO no caso de reincidência em falta 
reputada grave; 

 

f) Rescisão do contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
15.3 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas 

na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 

16 – DAS OBRIGAÇÕES 
 

16.1 – Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a CONTRATADA obriga-se: 
 

16.1.1 – Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de inexistência de débito 
relativo às contribuições sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cópia 
da proposta. 

 

16.1.2 – A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica e jurídica e aceito pela 
CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 

16.1.3 – Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-GO 
e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme determina a Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 307 de 28 de fevereiro de 1986, do 
CONFEA. 

 

16.1.4 – Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação pertinente e 
aprovação da CONTRATANTE. 

 

16.1.5 – Colocar a disposição da fiscalização dois veículos de quatro portas, com ar condicionado, com, 
no máximo, um ano de uso, em bom estado de conservação, devidamente abastecidos, bem 
como com todos os serviços de manutenção e impostos devidamente em dia. Esses deverão 
ser aprovados pela fiscalização. 
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17 – FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 

17.1 – Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações 
apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 
 

18.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos mediante publicação 
na imprensa oficial e jornal de grande circulação no Município, antes da data inicialmente 
marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

 

18.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público derivado de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenização; 

 

18.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, para a abertura das propostas, a contar da 
publicação das alterações, caso estas impliquem em modificações da proposta ou dos 
documentos de habilitação, nos termos do § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93; 

 

18.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento equivalente, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante.  

 
18.2 - Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação 
das penalidades contratuais. 

 
18.3 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º da Lei 

9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por 
parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do 
Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da 
Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade 
expirada durante a tramitação do certame licitatório.  

 
18.4 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

Contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição. 
 

18.5 - As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança do futuro contrato. 

 

18.6 - Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes. 

  
18.7 - A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e seus 

Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de 
impugnação e recurso. 

 
18.8 - É facultada à Comissão Geral de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 

18.9 - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

18.10 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar à terceiros ou ao 
patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma 
indenização por parte do Órgão de Licitação. 
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18.11 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 
18.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  
 
18.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública de licitação.  

 
18.14 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 
 
18.15 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Geral de Licitação por meio de 
carta, telegrama, e-mail ou telefone/fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes 
da data da abertura do certame. 

 
Prefeitura Municipal de Goiânia 
Secretaria Municipal de Compras e Licitações – SECOL 
Paço Municipal - Avenida do Cerrado, 999 - Parque Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia - GO. CEP. 
74.884-900 
Fone: (62) 3524-6320 Fax: (62) 3524-6315 
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br 
Horário: 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

 
18.16 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada via fac-

símile ou por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham deixado junto 
a Secretaria Municipal de Compras e Licitações dados para remessa de informações.  

 
18.17 - No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos constantes 

deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer 
reclamação posterior. 

 
18.18 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do edital pelo site: www.goiania.go.gov.br  

até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” e 
“Proposta de Preços”. 

 
18.19 - Os licitantes interessados que adquirirem o edital através do site www.goiania.go.gov.br  ou 

qualquer outra fonte deverão remeter o Comprovante de Recibo do Edital, conforme ANEXO VI, à 
Secretaria Municipal de Compras e Licitações, sob pena de não notificação de eventuais retificações 
ocorridas no edital  bem como de quaisquer informações adicionais; 

 
18.20 - Para conhecimento dos interessados expediu-se o presente edital, que será afixado no quadro 

próprio de avisos da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES e publicado no 
Diário Oficial do Município, e conforme o caso em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, 
estando a Comissão Geral de Licitação à disposição dos interessados. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 29 dias 
do mês de março de 2012.   
 
 
 
 

Fradique Machado de Miranda Dias 
Secretário 
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19 – ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

FAZEM PARTE DO ANEXO I: 
MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO e PROJETOS. 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL ESTIMADO (R$) 

Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
execução das Obras de construção viaduto 
(interseção em dois níveis) sobre a BR-153, km 
498, ligando os bairros Jardim Goiás e Jardim 
Novo Mundo, perímetro urbano de Goiânia-GO, 
conforme “Projeto executivo de engenharia de 
interseção em dois níveis”, aprovado e fornecido 
pelo Departamento nacional de Infraestruturas de 
Transportes – Superintendência Regional no Estado 
de Goiás e Distrito Federal e Anexos: memorial 
descritivo, especificações técnicas, planilha 
orçamentária, cronograma físico – financeiro e 
projetos, na forma deste Edital e nos termos da Lei nº 
8.666 de 21/06/1993, Lei Complementar nº. 123/2006 
e suas alterações posteriores 

R$ 5.763.663,99 (cinco milhões, setecentos e sessenta 
e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e 
noventa e nove centavos), 

 
1. PROJETOS 
 
1.1 Projetos de Interseções, Retornos e Acessos (DNER-IS-213) 
 
1.1.1 Introdução 
 
Com os dados de volume de tráfego e suas projeções para o período de projeto, pode-se definir, numa primeira 
etapa, se há necessidade de uma interseção em desnível ou se é suficiente uma interseção em nível. 
 
Pelo volume de tráfego da rodovia em estudo e pela conformação topográfica do terreno, foi constatada a 
necessidade de uma interseção em desnível. 
 
1.2 Projeto de Obras-de-arte Especiais (DNER-IS-214) 
 
1.2.1 Introdução 
 
O presente memorial tem a finalidade de indicar as principais características estruturais, especificações de 
materiais e especificações construtivas da obra de arte componente do viaduto a ser executada no cruzamento 
entre as rodovias BR-153 e a Rua 117 (Jardim Goiás) e Av. Ribeirão Preto (Jd. Novo Mundo) em Goiânia - GO. 
Trata-se do projeto de um viaduto em estrutura mista, com longarinas metálicas e demais elementos em concreto 
armado com 53,34 metros de comprimento e 20,00 metros de largura. 
 
1.2.2 Memorial Descritivo 
 
A solução geométrica constante deste Projeto compreende uma interseção em desnível,permitindo passagem 
livre da BR-153 sob a interligação das Ruas 117 e Ribeirão Preto,sem interferência de tráfego. 
 
A superestrutura é constituída por 8 vigas metálicas com vão central de 41.00 m e dois balanços adjacentes de 
6.17 m. Sobre as vigas metálicas serão lançados painéis treliçados com a armadura transversal do tabuleiro 
incorporada e também com função de forma para a execução do tabuleiro. O tabuleiro terá espessura variável de 
modo a contemplar o caimento de 2 % necessário para a drenagem, dispensando enchimentos e/ou 
pavimentação posterior sobre o mesmo. 
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A meso-estrutura é constituída por uma fila de pilares, com três pilares em cada uma, nas extremidades do 
viaduto e uma travessa sobre cada uma das filas para receber as longarinas. 
 
Para a meso-estrutura foi adotado fundações em tubulões com uma profundidade de 6.0 m, a partir do nível de 
referência RN1, definido no relatório de sondagem. 
 
1.2.3 Dados Gerais 
 
As principais características da obra de arte especial projetada são: 
 
• Largura do tabuleiro: 20,00m; 
• Fundação em tubulões, 30 Mpa, com 6.00 metros de profundidade e com diâmetros das bases de 3.20 metros 
para os 4 (quatro) pilares laterais e 4.50 metros para os 2 (dois)pilares centrais; 
• Meso-estrutura em concreto armado de 30 Mpa, composta por três pilares em cada encabeçamento, sobre cada 
linha de pilares foi projetado uma travessa que receberá a superestrutura; 
• Superestrutura formada por vão central e dois balanços, com tabuleiro formado por 8(oito) vigas metálicas em 
“I”, com alma de 250 cm e chapa de 16 mm, mesa inferior de50 cm e chapa 50.8 mm e mesa superior de 50 cm e 
chapa de 25.4 mm em aço SAC-350 (fy=3500 kgf/cm2 e fu=4900 kgf/cm2). As viga metálicas apóiam sobre as 
travessas através de aparelhos de apoio do tipo neoprene fretado de 40x50x3.9 cm. Sobre as vigas metálicas 
serão lançados paines treliçados de 25x250x5 cm como pré-lajes, sobre os quais lançados o concreto do 
tabuleiro. 
• Comprimento total do Viaduto será de 53,84 metros (incluindo as cortinas); 
• Guarda-Rodas do tipo barreira “New Jersey” simples dispostos ao longo do viaduto e entre as pistas e a 
passarela de pedestres, em toda a sua extensão, executados emconcreto armado de 30 Mpa; 
• Guarda-Corpo em placas não continuas nas extremidades do viaduto e em toda a sua extenção; 
• A obra foi projetada para classe 45, utilizando-se um veículo tipo 45 tf conforme prescrição da NBR-7188; 
• As armaduras serão todas emendadas por trespasse; 
• A altura livre mínima da face inferior da viga no vão central até o pavimento da BR-153 é de 5.90 metros. 
 
1.2.4 Sistema Estrutural 
 
• Superestrutura: sistema isostático de 01 grelha formada por tabuleiro composto por 8 vigas metálicas 
longitudinais, com dois balanços e vão central, sem transversinas, e travadas transversalmente pela laje do 
tabuleiro; 
• Meso-estrutura: Apoios extremos em pilares e travessa em concreto armado para receber as vigas metálicas; 
• Infraestrutura: Tubulões, escavados a céu aberto e com rebaixamento de lençol freático em aproximadamente 
3.0 metros. 
• Aparelhos de apoio em neoprene fretado com 50x40X3.9 cm. 
 
1.2.5 Especificações dos Materiais 
 
• Concreto: Fck 30 Mpa (300 kgf/cm2) para infra, mesoestrutura e superestrutura; 
• Aço CA 50-A. 
• Chapas e perfis dobrados USI-SAC 350 (fy=3500 kgf/cm2, fu=4900 kgf/cm2). 
• Ferro mecânico para Stud Bolts SAE-1020 (fy=2100 kgf/cm2, fu=3800 kgf/cm2). 
• Eletrodo E7018-G. 
 
1.2.6 Diretrizes Básicas e Critérios Utilizados 
 
Observar o prescrito na IS-214 das Diretrizes Básicas e no Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais do 
DNIT, edição 2006 e as Normas da ABNT. 
 
1.3 Projetos de Sinalização (DNER-IS-215) 
 
1.3.1 Generalidades 
 
A sinalização a ser implantada no trecho obedecerá aos modernos requisitos de engenharia de trânsito, de forma 
a regulamentar o uso da via, advertir sobre perigos potenciais e orientar os usuários através de informações 
necessárias durante seu deslocamento. Supletivamente, em benefício de segurança, poderão ser instalados 
dispositivos de contenção e de balizamento. Portanto o projeto de sinalização constitui-se no dimensionamento 
de dispositivos de segurança que determinarão o uso adequado da rodovia obedecendo aos requisitos básicos 
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como visibilidade e legibilidade diurna e noturna, adotando-se símbolos e legendas dimensionadas em função da 
velocidade diretriz. 
 
Este projeto foi desenvolvido com base no Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT, edição 2006. Para esta 
passagem em desnível foi projetada sinalização vertical; sinalização horizontal e sinalização de segurança. A 
primeira é composta por placas; a segunda por marcas longitudinais e a última por balizadores. 
 
1.3.2 Metodologia 
 
A sinalização foi projetada de forma a assegurar atenção, compreensão e resposta necessária às mensagens, 
através de padronização de símbolos, cores, forma e dimensões adequadas e simplicidade de legendas. 
 
O sistema se compõe de sinalização vertical, compreendendo placas de sinais e dispositivos especiais, 
horizontal, abrangendo faixas ou linhas de demarcação, legendas e símbolos, pintados no pavimento. 
 
1.3.3 Sinalização para a construção 
 
Durante o período de construção será de grande importância o emprego de intensa sinalização nas proximidades 
das frentes de trabalho a fim de que sejam garantidas aos usuários as informações necessárias à sua segurança 
além da segurança daqueles que trabalham nestes locais. Vários acidentes têm sido verificados nestas 
circunstâncias, que poderiam ser perfeitamente evitados se fossem tomadas devidas precauções. 
 
Para a execução dos serviços, a colocação dos sinais deverá ser tal que permita transmitir a mensagem sem 
restringir a distância de visibilidade, ou reduzir a largura da pista. 
 
A distância entre sinais deverá ser: 
 
Para sinais de advertência: - Velocidade de segurança: 80 Km/h e 60 Km/h -150  

 - Velocidade de segurança: 40 Km/h - 100 m 
 
Para os demais sinais: - Velocidade de segurança: 80 Km/h - 100 m 
                                     - Velocidade de segurança: 60 Km/h - 80 m 
                                     - Velocidade de segurança: 40 Km/h - 50 m 
 
O tipo, forma, cor e dimensões destes sinais estão preconizados no Manual de Sinalização do DNIT e serão 
colocados em suportes próprios ou cavaletes. 
 
É de grande importância observar-se que um sinal colocado em determinado local, por uma condição 
excepcional, deverá ser imediatamente removido quando essa condição deixar de existir, a fim de que o usuário 
passe cada vez mais a confiar na sinalização e a respeitá-la. 
 
Os sinais serão do tipo regulamentação especial, advertência e indicação. No primeiro caso, serão retangulares 
com fundo branco e tarjetas e inscrições em preto. No segundo, serão quadrados, com o fundo amarelo, tendo os 
símbolos e tarjas em preto. Uma das diagonais é vertical. No último caso, serão semelhantes ao primeiro tipo, à 
exceção do sinal de DESVIO, que tem a forma de seta, mantendo, porém, as mesmas cores, quais sejam: fundo 
branco, tarja e dizeres em preto. 
 
Além destes sinais, serão utilizados ainda outros dispositivos de segurança a saber: 
 
Cavaletes - se destinam à obstrução total ou parcial da rodovia. Terão 1,90 m de comprimento e 1,20 m de 
altura, confeccionados em madeira de lei. Serão pintados com faixas pretas e amarelas, alternadas, com 0,10 m 
de largura, formando um ângulo de 45º com a horizontal. A faixa amarela será pintada com tinta refletorizada. 
Esses cavaletes podem ser fixos, desmontáveis e portáteis. Na face voltada para o tráfego, cada tábua horizontal 
terá 4 (quatro) catadiópticos. 
 
Tambores e Balizadores – serão empregados para delimitar o local das obras. Também serão pintados nas 
cores preta e amarela, sendo a segunda com tinta refletorizada. A largura das faixas será de 0,10 m. No caso dos 
balizadores, serão inclinados, formando um ângulo de 45º com a horizontal e, no caso dos tambores, serão 
horizontais. Os balizadores terão 3 catadióptricos nas faces coltadas para o tráfego e dispostos na vertical. 
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Durante o período noturno funcionará nos locais das obras um sistema de sinalização luminosa, onde serão 
empregadas lanternas, pisca-pisca e lâmpadas elétricas, que emitirão sinais vermelhos, amarelos e brancos, 
respectivamente. Deverá ser tomado o cuidado para evitar o ofuscamento dos motoristas. 
 
Para a orientação do trânsito com sinais manuais serão utilizados pelos sinalizadores bandeiras com cabo, de 
forma circular, com diâmetro de 0,40 m, tendo uma das faces o fundo verde e a palavra SIGA, em branco, a outra 
face terá o fundo vermelho, com a palavra PARE, também em branco. As letras utilizadas para estas inscrições 
serão do tipo 3 (0,10 m de altura e 0,016 m de espessura das barras). 
 
Os sinalizadores deverão situar-se uma distância suficiente do local das obras, que permita a redução de 
velocidade. Além disso, deverão se localizar sempre no acostamento, evitando, assim, a faixa de trânsito em uso. 
Deverão ainda ser colocados em locais que garantam visibilidade, procurando sempre contrastar com a paisagem 
posterior, a fim de que possam ser percebidos a longa distância. Em qualquer circunstância trabalharão sozinhos. 
No caso dos sinalizadores de um extremo e outro da frente de serviço não terem entre si uma linha de visibilidade 
direta, serão utilizados balizadores intermediários, tantos quantos forem necessários, a fim de que funcionem 
como retransmissores das mensagens trocadas entre eles. 
 
1.3.3.1 Sinalização de Segurança 
 
Este tipo de sinalização é composta pelos balizadores e defensas. 
 
Balizadores 
 
Para proporcionar maior segurança ao trânsito, principalmente nos trechos ondulados, quando há deficiência de 
visibilidade, como acontece à noite e sob nevoeiro, e considerando a velocidade diretriz do Projeto, recomenda-se 
a adoção sistemática de delineadores de uma ou duas faces, os quais oferecem uma perfeita condução ótica que 
é de grande auxílio aos usuários. 
 
No projeto de sinalização foi prevista a colocação de balizadores afastados dos bordos da pista de rolamento. Os 
canalizadores serão colocados em suportes adequados, de modo que a unidade refletora fique a uma altura de 
1,20 m acima do bordo mais próximo da pista. 
 
A distância horizontal dos balizadores ao bordo da pista variará de 0,60 m a 3,60 m, aconselhando-se, a distância 
de 1,50 m do bordo da pista. Quando houver impedimento para colocação de um balizador no ponto previsto, o 
mesmo pode ser deslocado num ou outro sentido no máximo da quarta parte do espaçamento normal. Se após o 
deslocamento o balizador cair dentro da área impedida elimina-se o mesmo. 
 
O espaçamento dos balizadores nas curvas é dado pela fórmula: D = 2 (R)1/2, onde D e R são dados em metros. 
O espaçamento do primeiro balizador antes e depois da curva é de 1,8 D, o segundo de 3 D e o terceiro de 6 D. 
O espaçamento ficará sempre compreendido entre os limites de 6 m e 60 m. Os valores menores do que 6,00 m 
serão apenas usados quando necessários para indicar os limites de cantoneiras de entroncamentos. 
 
No caso do presente trecho serão implantados delineadores de duas faces, sendo a âmbar voltada para o sentido 
de trânsito e a vermelha para a contra-mão, colocando-os em ambos os lados da pista. 
 
1.3.4 Resultados Obtidos 
 
1.3.4.1 Sinalização Horizontal 
 
A sinalização horizontal constitui na pintura demarcatória do pavimento, sendo empregadas duas cores principais 
a pintura branca, para balizamento e canalizações, e pintura amarela, para regulamentação do tráfego. 
 
A cor branca será empregada sob forma de faixa interrompida objetivando a separação das faixas de tráfego e, 
faixa de bordo, quando para demarcação dos bordos do pavimento, sendo que esta demarcação será aplicada 
em ambos os lados da rodovia. Esta será ainda utilizada nas interseções com linha canalizadora, na marcação de 
obstruções contornáveis pelos dois lados, na marcação de setas direcionais, letras e números sobre a pista e nas 
linhas de “pare”. 
 
A cor amarela será empregada principalmente na marcação de zonas de proibição de ultrapassagem, na forma 
de linhas contínuas, no caso de curvas horizontais e verticais de pouca visibilidade onde serão duplas. A pintura 
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amarela será ainda utilizada, nas interseções, avisando as obstruções existentes somente contornáveis pelo lado 
direito. 
 
1.3.4.2 Sinalização Vertical 
 
A sinalização vertical se desenvolveu de forma contínua em todo o trecho.A sinalização vertical constitui o 
principal tipo de sinalização pela percepção rápida que proporciona ao motorista e pela quantidade de 
mensagens que podem transmitir. No projeto é definido a padronização de forma, cores, dimensões, símbolos e 
palavras. A uniformidade garantirá para situações iguais, sinais iguais, não sujeitos a interpretações 
diversificadas. 
 
Devido as características técnicas do projeto recomendamos especial atenção à sinalização de advertência como 
forma de melhorar as condições de segurança aos usuários da estrada. O sistema projetado terá placas dos 
seguintes tipos: 
 
Sinais de Regulamentação: As placas serão circulantes, com exceção do sinais de “parada obrigatória” e “dê a 
preferência”. Terão fundo branco com bordos na cor vermelha e inscrição ou símbolo na cor preta. O sinal parada 
obrigatória, que é caso particular, terá a forma octogonal, fundo vermelho e a inscrição PARE e tarjas em branco. 
O sinal dê a preferência terá a forma triangular, fundo branco e tarja vermelha. 
 
Sinais de Advertência: As placas serão quadradas, com exceção dos sinais de sentido único e sentido duplo. 
Terão fundo amarelo rodoviário com o símbolo e as tarjas em preto. Os sinais de sentido único e sentido duplo, 
que são casos particulares, terão forma retangular, e cores iguais as demais placas. As placas serão implantadas 
com uma das diagonais na vertical. 
 
Sinais de Indicação: As placas serão retangulares, fundo verde com letras e tarjas em branco. 
 
Sinais Educativos: As placas serão retangulares, fundo branco com letras e tarjas em preto. 
 
1.4 Projeto de Obras Complementares (DNER-IS-216,217,218) 
 
1.4.1 Introdução 
 
O projeto de Obras Complementares objetivou o detalhamento de obras tais como: Projeto de Paisagismo, 
defensas, barreiras New Jersey e demais obras necessárias à proteção do corpo estradal e da faixa de domínio. 
 
1.4.2 Projeto de Paisagismo (Semeadura) (DNER-IS-216) 
 
O Projeto de Paisagismo tem em mente orientar os trabalhos de recomposição rápida da vegetação que será 
afetada durante a fase de construção, e mesmo a recuperação de pontos próximos à rodovia que se encontram 
degradados e que mais tarde poderão vir a causa sérios problemas de instabilidade dos taludes e erosão dos 
terrenos marginais. 
 
De acordo com esta orientação foram analisadas as condições topográficos, climatológicos, pedalógicos e das 
coberturas vegetais da área em questão. 
 
1.4.3 Projeto de Defensas e Barreiras (DNER-IS-217) 
 
As defensas metálicas podem ser projetadas para uso em canteiros centrais, pistas em desnível, aterros altos, 
junto a curvas de raio pequeno, como proteção na entrada e saída de pontes, viadutos e pórticos, como proteção 
e elementos agressivos junto a pista, nas vias margeando rios e lagos, e em outras situações que o projetista 
julgue necessário aplicar, seguindo os seguintes requisitos: 
 
• O emprego de dispositivo de segurança em canteiro central pode ser analisado, em função da largura do 
canteiro e do tráfego médio diário. 
 
• O emprego de dispositivo de segurança em aterros, pode ser analisado, em função da altura de aterro e da 
declividade do talude. 
 
• O emprego de defensas medianas em pistas em desnível, deve ser analisado, em função da relação entre a 
medida do desnível (a) e a distância entre os bordos dos pavimentos (L), de acordo com os seguintes critérios. 
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a) se a/L < 1/4, as defensas podem ser duplas (uma só no meio do canteiro central), desde que L < 6,00m. 
b) se a/L > 1/4, devem ser instaladas duas defensas do tipo simples, uma junto a cada pista. 
c) Quando as pistas em desnível tem um degrau, isto é, estão em patamares distintos, mesmo que a/L < 1/4, 
devem se usar duas defensas simples, uma junto a cada pista. 
 
• O emprego do dispositivo de segurança em situação de obstáculos fixos nas laterais da pista, pode ser 
analisado, em função da distância do obstáculo, da velocidade diretriz da via e do VDM. 
 
• Nas vias com trânsito de caminhões maior ou igual a 30% do VDM, nos locais em que se constata a 
necessidade de defensas, estas devem ser com lâminas tendo uma altura de 75 cm, medida do seu bordo 
superior ao solo. 
 
• Quando o trânsito de caminhões for menor que 30% do VMD, a altura especificada no item anterior deve ser de 
65 cm, nas mesmas condições. 
 
É vedado o projeto e emprego de guias, sarjetas ou qualquer outro elemento, em posição que possa alterar as 
alturas de impacto nas lâminas de defensas, especificadas no antepenúltimo e penúltimo item. Estes elementos, 
quando existirem, devem ser colocados atrás da linha de postes das defensas. 
 
Foram indicadas defensas metálicas, semimaleáveis do tipo simples com suportes metálicos C-150 na entradas e 
saídas do viaduto, com comprimento total de 40 m, sendo 8 m de defensas necessárias e 32 m de ancoragem 
antes da OAE, e 24 m, sendo 8 m de defensa necessária e 16 m de ancoragem enterrada no solo após a OAE, 
de cada lado. 
 
Barreira: É um dispositivo de proteção, dotada de superfícies de deslizamento, rígido ou contínuo, com forma, 
resistência e dimensões capazes de fazer com que veículos desgovernados estejam reconduzidos à pista, sem 
brusca redução de velocidade, nem perda de direção, causando mínimo de danos ao veículo, seus ocupantes e 
ao próprio dispositivo. 
 
No viaduto serão implantadas Guarda-rodas tipo Barreiras New Jersey obedecendo a DNER-PRO-176-94 – 
Barreira de Segurança. Foi prevista a instalação de guarda-roda e de guarda-corpo, ambos contornando as faces 
das passagens para pedestre. Apresentação dos Resultados. 
 
2. INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
2.1 Fatores Condicionantes 
 
2.2.1 Localização 
 
A área atravessada fica delimitada pelos paralelos 16º00’ e 16º30’ S e meridianos 49º00’ e 49º30’ W. 
 
Situa-se na região central de Goiás, com topografia de característica ondulada a plana e está localizada no km 
498,0 no perímetro urbano de Goiânia. 
 
2.2.2 Clima e Pluviometria 
 
Trata-se de região com um clima caracterizado por um período seco e um período úmido bem definido. Pela 
análise verifica-se que o período chuvoso se estende de setembro a abril, intensificando-se nos meses de 
dezembro e janeiro com um média de 21 dias de chuva por mês neste período, constata-se que o período 
compreendido entre junho e agosto é seco, praticamente não chovendo ao longo de todo ele, média de 2 dias 
chuvosos por mês. 
 
O clima da região segundo a Classificação Climática de Wladimir Köppen é do tipo AW, ou seja clima tropical de 
verão úmido e inverno seco, com temperatura do mês mais frio superior a 18ºC nas regiões de cotas abaixo de 
1.000m e , nas áreas, com cotas acima 1.000m, a temperatura do mês mais frio é inferior a 18ºC, sendo que a 
média anual de temperatura é de 25ºC. 
 
2.2.3 Características Técnicas da Rodovia 
 
O sub-trecho em estudo apresenta características técnicas satisfatórias, destacando-se por longas tangentes 
horizontais, curvas com raios amplos e greides suaves. 
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2.2.4 Dificuldades na Execução 
 
Analisando-se os aspectos intervenientes no trecho em questão e à luz das informações colhidas pelo projeto, 
consideram-se dificuldades para a execução das obras os seguintes aspectos: 
 
• Conforme relatório de sondagem de 18/12/2006, foi encontrado água a 4.0 metros de profundidade, portanto, 
haverá a necessidade de rebaixar o lençol freático em aproximadamente 2 metros. O solo encontrado no local e 
muito resistente e, portanto, com pouca possibilidade de desmoronamento durante as escavações. 
 
• Em se tratando de uma rodovia existente, com pista dupla e alto VDM, a primeira dificuldade advém da 
necessidade de executar-se as obras contidas neste projeto, sem a interrupção do tráfego. Para tanto, o projeto 
foi elaborado de modo a permitir a execução da obra apenas com o remanejamento do transito entre as pistas da 
rodovia; 
 
• Considerando que o viaduto será construído sobre uma rodovia com pista dupla, em um trecho de corte, os 
trabalhos de terraplenagem deverão ser executados de forma cuidadosa, exigindo-se muitas vezes desmontes 
parciais, ou escavações de pequenas porções nos, operações essas que deverão contar com equipamentos 
leves e versáteis. 
 
2.2.5 Facilidades na execução 
 
Apresentados os fatos julgados como dificuldades na execução da obra, enumeram-se, a seguir, aqueles que, no 
entender da Consultora, constituir-se-ão em facilidades: 
 
• Em se tratando de um trecho existente, a facilidade de acesso é de grande importância, pois facilita todas as 
operações; 
 
• Os trabalhos de desmatamento serão mínimos, consistindo basicamente de limpeza e retirada da vegetação 
rasteira; 
 
Não haverá problemas com embargos aos serviços de execução do viaduto, por se tratar de rodovia em uso; 
 
• As jazidas de material de construção estão bem localizadas e há suficiência de volumes para o atendimento das 
diretrizes preconizadas pelo projeto. O acesso a elas não apresenta qualquer empecilho, mormente às jazidas de 
solo. 
 
2.2.6 Apoio Logístico 
 
Como se trata de um trecho dentro do perímetro urbano de Goiânia, o apoio logístico será a própria capital, tendo 
ainda como apoio a cidade de Aparecida de Goiânia, caso seja necessário. 
 
2.2.7 Acesso ao Local da Obra 
 
O acesso ao local da obra deverá ser feito preferencialmente pela rodovia BR-153 e depois pelas ruas 117 no 
setor Jardim Goiás e pela rua Ribeirão Preto no Jardim Novo Mundo. 
 
2.3Organização e Prazos 
 
2.3.1 Prazos 
 
A data de início dos serviços será definida pelo DNIT em conjunto com a Prefeitura Municipal de Goiânia, já que 
as obras dos sistema viário que dará acesso ao viaduto será desenvolvido por este órgão. O prazo de execução 
previsto é de 120 dias corridos, sendo recomendável que o início das obras se dê no mês de maio, de modo a se 
dispor de 4 períodos secos para a implementação do projeto. 
As várias etapas de serviço deverão ser orientadas de modo que sejam observados os seguintes fatores 
condicionantes: 
 
• Manutenção permanente do fluxo de tráfego. 
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• Execução das obras do viaduto, após os maciços de terraplenagem estarem concluídos, facilitando o acesso ao 
local. 
 
Vários fatores podem interferir no prazo de execução dos serviços. Dentre eles podemos citar: 
 
• Presença de tráfego constante na rodovia durante o período de execução; 
• Descontinuidade das frentes de serviços; 
• Serviços de demolição, aumento ou recuperação de obras existentes; 
• Relocação dos serviços públicos como redes de alta tensão e adutoras de água potável 
 
2.3.2 Processo executivo quanto a logistica de manutenção do transito: 
 
Dado o grande volume de veículos que transitam pela BR-153 durante o todo o dia e dada a dificuldade de desvio 
do tráfego para outras vias da região, a concepção do projeto estrutural contemplou uma sequencia de execução 
que irá permitir que se execute o viaduto sem interromper o trânsito nas pistas da rodovia. Temos a seguinte 
esquema de pistas de rodagem: 
 

 
 
Segundo as fases da obra, descritas abaixo, teremos a seguinte logística de remanejamento do transito: 
 
Fundação, pilares e travessas 
 
Serão interrompidas as pistas A e F da rodovia. 
 
Montagem da estrutura metálica 
 
As longarinas metálicas serão montadas em duas etapas de modo a não interromper o trânsito na rodovia, 
seguindo a seguinte logística: 
a) Para a montagem de torres provisórias para a execução das longarinas serão interrompidas as pistas C, D, E, 
F ou A, B, C, D. 
b) Para a montagem da longarina entre o encabeçamento a esquerda e o canteiro central serão interrompidas as 
pistas A, B e C; 
c) Para a montagem da longarina entre canteiro central e o ecabeçamento à direita serão interrompidas as pistas 
D, E e F. 
 
Execução das Alas e Cortinas 
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Será permitido o transito em todas as pistas ou em caso extremo serão interrompidas as pistas A e F da rodovia. 
 
Execução da laje do tabuleiro e guarda-corpo 
 
A laje do tabuleiro e o guarda-corpo serão executados em duas etapas de modo a não interromper o trânsito da 
rodovia, seguindo a seguinte logística: 
a) Para a montagem das pré-lajes e posterior concretagem da laje do tabuleiro, entre o encabeçamento a 
esquerda e o canteiro central, serão interrompidas as pistas A, B e C; 
b) Para a montagem das pré-lajes e posterior concretagem da laje do tabuleiro, entre o canteiro central e o 
encabeçamento a direita, serão interrompidas as pistas D, E e F. 
 
Barreiras 
 
Podem ser executadas com o transito liberado. 
 
2.3.3 Relação de Pessoal Técnico 
 
A firma Construtora deverá colocar à disposição, no mínimo, a seguinte equipe técnica de nível universitário e de 
nível médio: 

• 01(hum) Engenheiro superior. 
• 01(hum) Engenheiro residente. 
• 01(hum) Engenheiro auxiliar. 
• 01(hum) Engenheiro mecânico.  
• 01(hum) Encarregado geral.  
• 01(hum) Encarregado de topografia.  
• 01(hum) Encarregado de seção técnica.  
• 01(hum) Encarregado de laboratório.  
• 01(hum) Encarregado de terraplenagem.  
• 01(hum) Encarregado de pavimentação.  
• 01(hum) Encarregado de usina de solo.  
• 01(hum) Encarregado de obras de arte especiais.  
• 01(hum) Encarregado de administração.  
• 01(hum) Encarregado de segurança de trabalho.  

 
2.3.4 Execução dos Serviços 
 
Para execução das obras do viaduto deverão ser tomados cuidados, afim de não causar problemas aos usuários 
e também à obra. 
 
2.3.4.1 Travessia da Pista 
 
Caso haja necessidade de transpor a pista existente, a mesma deve ser bem sinalizada. 
 
2.3.4.2 Desvio 
 
Os desvios devem ser feitos de maneira a manter pelo menos uma das pistas com tráfego constante, já que os 
desvios utilizando a faixa de domínio serão de difícil execução devido à topografia do local e pelas interferências 
com os serviços públicos. 
 
2.4 Aspectos de Natureza Técnica e de Segurança 
 
2.4.1 Segurança do Tráfego 
 
Tendo em vista as características do tráfego, sistema viário e desenvolvimento urbano na área lindeira à rodovia, 
faz-se necessário que a programação das obras seja bastante precisa devendo ser levados em consideração os 
seguintes aspectos: 
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• Tráfego: o tráfego pesado, constituído de ônibus e caminhões deverá ser mantido na rodovia a fim de se reduzir 
ao mínimo a perturbação ambiental. O tráfego de veículos leves deverá ser desviado preferencialmente para as 
ruas do sistema viário existente; 
• Tempo de Viagem: manter a fluidez do tráfego em níveis compatíveis com os volumes de veículos na região, 
afim de manter o tempo de viagem, em níveis que não comprometam a segurança do tráfego; 
• Dispersão do Tráfego: elaborar a programação de execução dos serviços de modo a facilitar a fluidez do 
tráfego, eliminando-se filas excessivamente longas. 
• Acesso às Áreas Lindeiras: manter, na medida do possível, o livre acesso do tráfego local às áreas lindeiras à 
rodovia afim de minimizar os prejuízos causados pelas dificuldades de acesso viário decorrentes das obras. 
• Execução de Obras: manter condições de segurança necessária à execução de obras, bem como permitir a 
utilização eficiente e rentável dos diferentes tipos de equipamentos. 
 
2.4.2 Dispositivos de Sinalização de Obras 
 
Os dispositivos para sinalização de obras devem obedecer as Normas do DNIT que são: 
 
• Sinais de Trânsito; 
• Dispositivos de Canalização; 
• Dispositivos Luminosos; 
• Controle de Trânsito. 
 
2.4.3 Instalações para Controle dos Serviços 
 
A empreiteira deverá montar um laboratório para controle dos serviços de solos e concreto, com área aproximada 
de 60 m2, suficiente para execução de todos os ensaios referentes a estes materiais. 
 
Antes do início dos serviços, a Fiscalização definirá com a empreiteira a listagem completa do equipamento de 
laboratório a ser alocado aos serviços, que não deverá ser inferior a listagem abaixo indicada. 
 
a) Controle de Solos e Concreto. 
• 01 (hum) aparelho, Casagrande. 
• 01 (hum) placa de vidro com superfície esmerilhada. 
• 01 (hum) cinzél curvo. 
• 01 (hum) cinzel chato. 
• 01 (hum) gabarito para calibrar altura de queda de aparelho Casagrande. 
• 01 (hum) gabarito para limite de plasticidade. 
• 01 (hum) esfera de aço com 8 mm de diâmetro. 
• 01 (hum) livro de ata. 
• 01 (hum) dispositivo com lâmpada de infra-vermelho para secagem de amostras. 
• 02 (dois) calculadoras com operações básicas. 
• 01 (hum) paquímetro para medidas de 8”, com precisão de 0,01”. 
• 03 (três) carrinhos de mão. 
• 02 (dois) estufas com capacidade para 60º - 65ºC e 105º e 110ºC. 
• 02 (dois) termômetros para estufa. 
• 01 (hum) balança com capacidade de 200g, com resolução de 0,01 g. 
• 02 (dois) balanças com capacidade de 1.500g, com resolução de 0,01g. 
• 01 (hum) balança com capacidade de 15.000g, com resolução de 0,01g. 
• 02(dois) base rígida, preferencialmente de concreto, com massa superior a 100Kg (construir). 
• 01 (hum)extrator de corpos-de-prova. 
• 10 (dez) cilindros grandes (CBR). 
• 10 (dez) cilindros complementares. 
• 02 (dois) cilindros pequenos (Proctor). 
• 02 (dois) soquetes grandes ( 4,5Kg). 
• 02 (dois) soquetes pequenos (2,5Kg). 
• 10 (dez) discos espaçadores maciços, com espessura de 21/2”. 
• 01 (hum) prensa completa para determinação de I.S.C. com anel dinamométrico com capacidade para 1.000 
Kgf. 
• 01 (hum) anél dinamométrico com capacidade para 4.000 Kgf. 
• 01 (hum) cronômero. 
• 01 (hum) tripé porta-extensômetro. 
• 10 (dez) conjuntos de sobrecargas, composto de pesos anelares e prato perfurado com haste central. 
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• 02 (dois) extensômetros com cursos mínimo de 10 mm, graduado em 0,01m. 
• 01 (hum) tanque para imersão de corpos-de-prova ( construir). 
• 01 (hum) conjunto completo para tirar densidade de campo (frasco de areia, speed, etc.). 
• 02 (dois) calculadoras para quatro operações. 
 
b) Equipamentos de terraplenagem e pavimentação: 
 

Equipamentos 
Trator de esteira tipo D-8 ou similar 01 

Trator de esteira 140 hp 01 
Motoniveladora, 115 hp 01 

Carregadeira frontal de pneus, 100 hp 01 
Carregadeira frontal de pneus, 170 hp 01 

Carregadeira com retroescavadeira, 70 hp 01 
Compressor de ar, 105 hp 01 
Grupo gerador 40 KVA 01 

Rolo vibratório liso autoproulsor, 140 hp 01 
Rolo de pneus, autopropulsor, 21 t 01 

Rolo pé-de-carneiro, autopropulsor, 140 hp 01 
Grade de disco 01 

Vassoura mecânica 01 
Tanque estacionário 20.000 l (mat.bet.quente) 01 

Vibro-acabadora de esteira 50 hp 01 
Distribuidor de ligante 5.000 l 01 
Caminhão carroceria fixa, 11 t 01 
Caminhão basculante, 6 m3 03 
Caminhão tanque, 10.000 l 01 

Vibrador de imersão para concreto 01 
Betoneira de 320 l 01 
Perfuratriz manual 01 
Serra circular 01 

 
2.4.4 Instalação e Canteiros de Serviços 
 
Os canteiros de serviços dividem-se em: 

 
• Canteiro Central 
• Canteiros Auxiliares 

 
O local para implantação dos canteiros devem levar em consideração: 
 

• Topografia da região; 
• Acesso ao canteiro; 
• Energia e telecomunicação; 
• Ocorrência de águas. 
 

O canteiro central deverá dispor de edificações: 
 
• Setor administrativo; 
• Setor Técnico; 
• Setor recreativo; 
• Setor ambulatorial; 
• Setor alimentar; 
• Setor de almoxarifado; 
• Setor de oficinas; 
• Setor de abastecimento; 
• Setor de alojamento. 

 
Os canteiros auxiliares são: 
 

• Instalação de britagem; 
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• Instalação de usina de asfalto e solo; 
• Depósitos de material betuminoso. 

 
Todos os canteiros devem ter somente uma entrada a fim de controlar o fluxo de pessoal e veículos. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES 
 

3.1 Metodologia 
A seguir é apresentado uma listagem das especificações gerais, Particulares e Complementares adotadas no 
projeto. Todos os serviços constantes do quadro de quantidades foram objeto de especificação, visto que são 
passíveis de medição, pagamento e controle de qualidade. A numeração das Especificações Complementares ou 
Particulares obedeceram ao seguinte critério: EC-T-01, EC-T-02, etc.; EP-D-01, EP-D-02, etc. 
 
As especificações a serem consideradas para a elaboração da obra são as listadas a seguir, compreendendo: 
 
• As “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” do DNER, sem qualquer alteração do texto original, com os 
códigos oficiais mantidos (DNER-ES); 
 
• As “Especificações de Serviço de Drenagem”, elaboradas pela DEP/DNER, sem qualquer alteração do texto 
original, quer permanecem com os códigos oficiais (DNERES- D); 
 
• As “Especificações Particulares”, com código iniciados por “EP”, referentes às “Especificações Gerais para 
Obras Rodoviárias” ou “Especificações de Serviços de Drenagem” que tiveram um ou mais itens alterados face às 
peculiaridades do projeto; 
 
• As “Especificações Complementares”, elaboradas pela Consultora para os serviços a executar na implantação 
do projeto que não são previstos nas “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” e “Especificações de 
Serviços de Drenagem”, que receberam códigos iniciados por “EC”, e, 
 
• As “Especificações dos Serviços de Reabilitação Ambiental” fornecidas pelo DNER. 
 
Constarão, das especificações de sinalização horizontal, o tipo de material, a espessura da película e a duração. 
Observou-se, ainda, que a sinalização horizontal ( faixas e símbolos ) foi quantificada em m2, e subdividida em 
itens de execução mecânica e execução manual. 
 
Terraplenagem: 
DNER-ES 287-97 – TR - Terraplenagem – serviços preliminares 
DNER-ES 279-97 – TR - Terraplenagem – caminhos de serviço 
DNER-ES 280-97 – TR - Terraplenagem – cortes 
DNER-ES 282-97 – TR - Terraplenagem – aterros 
 
Pavimentação 
DNER-ES 299-97 – PV - Pavimentação – regularização do sub-leito 
DNER-ES 303-97 – PV - Pavimentação – sub-base estabilizada granulometricamente 
DNER-ES 303-97 – PV - Pavimentação – base estabilizada granulometricamente 
DNER-ES 306-97 – PV - Pavimentação – imprimação 
DNER-ES 309-97 – PV - Pavimentação – concreto betuminoso usinado a quente 
 
Drenagem 
DNER-ES 290-97 – DR - Drenagem - meios-fios e guias 
DNER-ES 291-97 – DR - Drenagem – entradas e descidas d´água 
DNER-ES 292-97 – DR - Drenagem – drenos subterrâneo 
DNER-ES 293-97 – DR - Drenagem – dispositivos de drenagem pluvial urbana 
 
Obra de Arte Especial 
DNER-ES 329-97 - OAE - Serviços Preliminares 
DNER-ES 330-97 - OAE - Concretos e Argamassas 
DNER-ES 331-97 - OAE - Armaduras para concreto armado 
DNER-ES 333-97 - OAE - Formas 
DNER-ES 334-97 - OAE - Fundações 
DNER-ES 335-97 - OAE - Estruturas em concreto armado 
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DNER-ES 337-97 - OAE – Escoramentos 
 
Sinalização e Obras Complementares 
DNER-ES 339-97 - OC – Sinalização e OC – sinalização horizontal 
DNER-ES 340-97 - OC – Sinalização e OC – sinalização vertical 
DNER-ES 144/85 - OC – Sinalização e OC - defensas metálicas 
DNER-ES 338-97 - OC – Sinalização e OC – cercas de arame farpado 
DNER-ES 341-97 - OC – Sinalização e OC – proteção vegetal 

 
4. DECLARAÇÕES E ART’S 
 
4.1 Declarações 

O Engenheiro Manfredo H. de Azevedo, CREA-GO 7731/D,Responsável pela Coordenação 
do Projeto Executivo de Engenharia do viaduto sobre a Rodovia BR-153/GO, Trecho: Div. 
MG/GO-Div.GO/TO, Sub-trecho: Perímetro Urbano de Goiânia, Segmento: km 498,0, 

declara que verificou os quantitativos referentes ao Projeto Estrutural, pelos quais assume 
total responsabilidade. 

 
O Engenheiro Fernando Neves Martins, CREA-GO 7351/D e o Engenheiro Janes Cleiton deOliveira, CREA-GO 

7448/D,Responsáveis pelo Projeto Estrutural das estruturas de concretodo Projeto Executivode Engenharia do viaduto 
sobre a Rodovia BR-153/GO, Trecho: Div. 

MG/GO-Div.GO/TO, Sub-trecho: Perímetro Urbano de Goiânia, Segmento: km 498,0, 
declaram que calcularam e verificaram os quantitativos referentes ao Projeto Estrutural das 

estruturas de concreto, pelos quais assumem total responsabilidade. 
 

O Engenheiro Eduardo Mariano Cavalcante, CREA-TO 12900/D ,Responsável pelo Projeto 
Estrutural das estruturas metálicas do Projeto Executivo de Engenharia do viaduto sobre a 
Rodovia BR-153/GO, Trecho: Div. MG/GO-Div.GO/TO, Sub-trecho: Perímetro Urbano de 
Goiânia, Segmento: km 498,0, declara que calculou e verificou os quantitativos referentes 
ao Projeto Estrutural das estruturas metálicas, pelos quais assume total responsabilidade. 

 
• DO LOCAL DA OBRA: A obra será realizada na BR – 153/GO KM 498 (Ligação entre os setores Jardim 

Goiás e Jardim Novo Mundo), nesta capital. 
 
Condições Gerais 
 
• A COMPOSIÇÃO DO BDI DEVERÁ SER DETALHADA E PORMENORIZADA NA PROPOSTA DE 

PREÇOS DA EMPRESA, INDICANDO OS VALORES QUE O CONSTITUEM, NÃO SENDO 
SUFICIENTE, PORTANTO, SUA SIMPLES INDICAÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

• Independente de transcrição na proposta da licitante o(s) memorial (is) descritivo(s), projetos e demais 
especificações e exigências do edital são condições obrigatórias a serem assumidas pelas licitantes na 
execução dos serviços objeto desta licitação; 

• Os quantitativos apresentados no orçamento é o mínimo necessário para execução dos serviços e são 
para simples comparação, sendo de total responsabilidade da licitante o orçamento apresentado para 
realização completa dos serviços objeto deste edital. 

• O pagamento será efetuado mediante a apresentação do cronograma fisíco-financeiro, relatório parcial 
da execução da obra e medição, por meio do Setor competente para posterior deferimento e atesto. 

• Os projetos de arquitetura e complementares, Planilhas Orçamentárias, Memoriais Descritivos e 
Cronograma físico-Financeiros, compõem este Termo de Referência e os mesmos correrão por conta 
dos licitantes. 

 
OBS: Dúvidas e esclarecimentos quanto aos projetos, memorial descritivo, planilhas, etc, entrar em contato com 

a Diretoria de Estudos e Projetos da AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS – AMOB, situada na Rua 21, 
n.º 410, Vila Santa Helena, no horário normal de expediente fone: (62) 3524-8307.  

 
• SERÁ FORNECIDA ÀS EMPRESAS INTERESSADAS CÓPIA EM CD E/OU PEN DRIVE DO EDITAL COM 

Memorial Descritivo/Especificações Técnicas; Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 
Projetos, sendo que os interessados DEVERÃO disponibilizar 01 (um) CD e/ou pen drive para 
reprodução. 
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Secretaria Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura de Goiânia, aos 29 dias do mês de março 
de 2012.   

 
 
 

Fradique Machado de Miranda Dias 
Secretário 

 

20- ANEXO II 

 
MINUTA CONTRATUAL 

 
Contrato para a execução das obras de 
Construção de viaduto (interseção em dois 
níveis) sobre a BR – 153, Km 498, ligando os 
bairros Jardim Goiás e Jardim Novo Mundo, 
perímetro urbano de Goiânia – GO, por 
intermédio da Agência Municipal de Obras – 
AMOB dessa Capital e a empresa 
______________, na forma seguinte:  

 
O MUNICIPIO DE GOIANIA, por intermédio da AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB, com sede em 
Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Rua _________n.º _______ – Setor _____________ – Goiânia-
Go - Cep. ______________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ___________, doravante denominada 
CONTRATANTE neste ato representada pelo seu Diretor Geral _________, brasileiro, estado civil, 
_________, portador da Carteira de Identidade n.º __________, inscrito no CPF sob o n.º ______________, 
e por outro lado a empresa_________________ pessoa jurídica de direito privado ...........................,com 
seus atos constitutivos registrados no(a)....................., sediada em...................., na.............. inscrita no 
CNPJ/MF, sob o nº.................., Inscrição Estadual nº........, neste ato representada, na forma de seu 
Contrato Social, pelo sócio(s) Sr........................., nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade nº..........., 
CPF nº.............., doravante denominada apenas CONTRATADA têm, entre si justo e avançado, e celebram, 
por força do presente Instrumento e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, o 
Contrato para a execução das obras de Construção de viaduto (interseção em dois níveis) sobre a 
BR – 153, Km 498, ligando os bairros Jardim Goiás e Jardim Novo Mundo, perímetro urbano de 
Goiânia – GO, pelo regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993,  com suas alterações posteriores, Edital da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 005/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, e  do processo nº 43814737/2011, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
1- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a execução das obras de Construção de viaduto (interseção 

em dois níveis) sobre a BR – 153, Km 498, ligando os bairros Jardim Goiás e Jardim Novo 
Mundo, perímetro urbano de Goiânia – GO, conforme Anexos: memorial descritivo, especificações 
técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico – financeiro e projetos, na forma deste Edital e nos 
termos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores., e demais condições constantes 
do edital da Concorrência Pública nº 005/2012. 

 
1.2 - Os quantitativos previstos nesta Cláusula poderão sofrer alteração, até o limite permitido pela 

legislação específica vigente, de acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE.  
 
1.3 - O regime de execução do presente contrato é de empreitada por Preço Unitário. 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
 
2.1 - DA CONTRATANTE: 
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2.1.1 - Compete à CONTRATANTE: 
 

2.1.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis 
irregularidades ao setor competente; 

 
2.1.1.2 - Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem 

empregados. 
 
2.1.1.3 - Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução do contrato 

devendo ser lotado no Setor responsável. 
 
2.1.1.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 

trabalhos dentro das normas do contrato. 
 
2.1.1.5 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que 

efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o 
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 

 
2.2- DA CONTRATADA: 

 
2.2.1 - Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a CONTRATADA obriga-se à: 

 
2.2.1.1 - Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito 

desempenho do objeto desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade 
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando não atender 
satisfatoriamente; 

 
2.2.1.2 - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e 

condições pertinentes e estabelecidas no Edital, e declarações expressas na 
proposta; 

 
2.2.1.3 - Responsabilizar-se pelo serviço ofertado e por todas as obrigações tributárias e 

sociais admitidas na execução do presente instrumento; 
 
2.2.1.4 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da 

CONTRATANTE, em razão de ação ou omissão de prepostos da CONTRATADA, 
ou de quem em seu nome agir. 

 
2.2.1.5 - Não transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE. 
 
2.2.1.6 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificação 

por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartição ou ao 
interesse do serviço público; 

 
2.2.1.7 - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de inexistência de 

débito relativo às contribuições sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e 
FGTS) e cópia da proposta. 

 
2.2.1.8 - A CONTRATADA deverá  manter preposto, com competência técnica e jurídica e 

aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo na 
execução do contrato. 

 
2.2.1.9 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA-GO e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme 
determina a Lei nº. 5.l94, de 24 de dezembro de l966 e Resolução nº.  307 de 28 de 
fevereiro de l986, do CONFEA. 
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2.2.1.10 - Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação 
pertinente e aprovação da CONTRATANTE. 

 
2.2.1.11 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
2.2.1.12. - Realizar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos 

serviços contratados. 
 
3- CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 
 
3.1- DO PAGAMENTO: 
 

3.1.1-Os serviços custarão à CONTRATANTE R$.............................. 
(................................................................), que serão pagos à CONTRATADA de acordo 
com o cronograma físico-financeiro, até o 30° dia do mês subsequente ao da execução dos 
serviços, concluído o processo próprio para a solução de débitos de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

 
3.1.2 - Na hipótese de atraso de pagamento, serão acrescidos juros de mora de 0,5% ao mês, sobre 

o respectivo valor faturado, aplicando-se a pro-rata-die, da data do vencimento até a data do 
efetivo pagamento. 

 
3.1.3 - O(s) preço(s) dos serviços, constante desta clausula, permanecerá inalterado até sua 

conclusão. 
 
3.1.4 - A CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor dos serviços executados, baseado em 

medições mensais, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes 
documentos anexados: 

 
3.1.4.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 
 
3.1.4.2 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
3.1.4.3 - Certidão Negativa de Débito do ISSQN, referente ao município onde as obras ou 

serviços venham a ser prestados ou executados, conforme dispõe  art. 1º e 
parágrafo 1º da Lei nº 14.489/03. 

 
3.1.4.4 - Cópia da matrícula - CEI - Cadastro Específico Individual - da obra junto ao INSS; 
 
3.1.4.5 - Cópia da GPS - Guia da Previdência Social com o número do CEI da obra, 

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento; 
 
3.1.4.6 - Declaração Contábil – Afirmando que a Empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 
 
3.1.4.7- Cópia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

 
3.2 - Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto no item 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.4.6 e 3.1.4.7 ou for 

apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE reterá o percentual 
de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de acordo com o art. 31 
da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com redação dada pela Lei nº 11.488/07. 

 
3.3 - Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, 

considerando-se, esta data, como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a CONTRATANTE, 
após a mesma, em juros de mora de 0,5% ao mês.  
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3.4 - Para o pagamento da 1ª medição, a CONTRATADA deverá, além dos documentos enumerados no 
item 3.1.4 e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
referentes aos serviços contratados. 

 
3.5 - DO REAJUSTAMENTO: 
 

3.5.1 - A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma físico-
financeiro da proposta será de 1 (um) ano, contado a partir da data base correspondente à 
data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação, podendo 
este período ser modificado por ato do Governo Federal. 

 
3.5.2 - Após o prazo previsto no item 3.5.1 as parcelas remanescentes serão reajustadas pelos 

índices utilizados pelo DNIT e AMOB para o setor Obras de Arte Especiais, apurados e 
fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas  Índice Nacional do Custo da Construção - 
OBRAS CIVIS obedecendo à seguinte fórmula; 

 

M = V (I / Io)  
Onde:  
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes. 
V - Valor inicial das parcelas remanescentes. 
I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um 

ano em relação data limite para apresentação da proposta por 
ocasião da abertura da licitação.  

Io - Índice referente ao mês da data limite para apresentação da 
proposta por ocasião da abertura da licitação. 

 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato acorrerão em parte à conta da Dotação Orçamentária 

nº ------------------------------, conforme Notas de Empenho nº de       de ---------- no valor de 
R$.................. (......................................................). 

 
5 - CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA / PRAZO / PRORROGAÇÃO: 
 
5.1 - O contrato a ser firmado entrará em vigor na data da sua assinatura e expirará 120 (cento e vinte) 

dias corridos após a emissão da primeira ordem de serviço. 
 
5.2 - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
 
5.3 - PRAZO: O prazo concedido para conclusão total dos serviços será conforme estabelecido no 

Cronograma Físico-Financeiro. 
 

5.4 - PRORROGAÇÃO: 
 

5.4.1 - O prazo de execução dos serviços somente poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no 
art. 57, §1° da Lei n° 8.666/93 e no contrato. 

 
6- CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 
6.1 - A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pela CONTRATANTE. 
 
6.2 - Caberá à contratada o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA permanentemente 

disponível para lançamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenção, aquisição e guarda são 
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá entregar, diariamente, cópia do Diário 
de Obra ao Engenheiro Fiscal da CONTRATANTE, responsável pela Fiscalização. 
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6.3 - As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realização dos 
trabalhos da CONTRATADA, deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra, 
e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no próprio Livro, através de assinatura de seu 
Engenheiro RT. 

 
6.4 - Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, 
alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais. 

 
6.4.1 - Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como 

formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 
 

6.5 - Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”: 
 

6.5.1 - PELA CONTRATADA: 
 

6.5.1.1 - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 
6.5.1.2 - As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
 
6.5.1.3 - As consultas à fiscalização; 
 
6.5.1.4 - As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 
 
6.5.1.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 
6.5.1.6 - As respostas às interpelações da fiscalização; 
 
6.5.1.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou serviço; 
 
6.5.1.8 - Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 

  
6.5.2 - PELA FISCALIZAÇÃO: 

 
6.5.2.1 - atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2  

anteriores; 
 
6.5.2.2 - juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 
 
6.5.2.3 - observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no Diário de 

Ocorrências; 
 

6.5.2.4 - soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 
correspondência simultânea para a autoridade superior; 

 
6.5.2.5 - restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA; 
 
6.5.2.6 - determinação de providências para o cumprimento das especificações; 
 
6.5.2.7 - outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 
 
7- CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO: 
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7.1 - Para a execução do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalização será confiado ao 
setor competente da CONTRATANTE; 

   
7.2 - Os serviços que não estão mencionados na planilha serão autorizados somente se forem 

imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia; 
 
7.3 - A empresa só poderá executar os serviços se tiver uma autorização prévia por escrito da 

CONTRATANTE. 
 
7.4 - Trocas ou compensações de serviços só poderão ser executadas mediante prévia e formal autorização 

pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida autorização 
assumirá para si as penalidades impostas pela fiscalização da CONTRATANTE; 

 
7.5 - No ato de pagamento da primeira parcela a empresa deverá apresentar ART de execução autenticada 

em duas vias. 
 
7.6 - No início da obra deverá ser apresentado o Diário de Obra com Termo de Abertura. 
 
7.7 - A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar profissional regularmente habilitado junto ao 

CREA a fim de promover o acompanhamento permanente da execução dos serviços. 
 
7.8 - O cumprimento dessas exigências é de responsabilidade de toda e qualquer empresa contratada pela 

contratante. 
 

7.8.1 - A cópia do “Diário de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado à 
empresa em epígrafe, fará parte integrante da Medição de Serviços sob a pena de não 
proceder ao pagamento de parcelas, caso este não esteja em harmonia com o curso da obra. 

 
7.9 - Após o início da obra o Diário não poderá sair da Unidade onde estão sendo realizados os 

trabalhos sem autorização da CONTRATANTE. 
 
7.10 - Após a verificação da qualidade dos serviços objeto deste edital, em conformidade com a 

especificação, o setor responsável estabelecerá aceitando-o e recebendo-o. 
 

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES: 
 

8.1 - Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes, bem 
como estrita obediência às prescrições e exigências das especificações da CONTRATANTE que 
serão considerados como parte integrante do presente contrato. 

 
8.2 - Poderá a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para reconstrução de qualquer parte da 

obra, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com imperícia 
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e ainda, em 
desacordo com as determinações da fiscalização, nos termos do artigo 69, da Lei nº. 8.666, de 
21/06/93. 

 
8.3 - Caberá à CONTRATANTE, a emissão da Ordem de Serviços bem como a coordenação, 

supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, à 
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessários à realização dos serviços 
licitados. 

 
8.4 - A contratada deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços placas alusivas à obra, com 

dimensões, dizeres e símbolos a serem determinados pela CONTRATANTE. 
 
8.5 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira 

qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela 
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CONTRATANTE e às modificações propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a 
execução dos serviços. 

 
8.6 - Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, poderá ser feita 

pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificações 
tecnicamente recomendáveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo: 

 
8.6.1 - Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato; 
 
8.6.2 - Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer parte desses 

trabalhos.  
 
8.6.3 - Suspensão da natureza de tais trabalhos; 
 
8.6.4 - Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à conclusão dos serviços 

contratados. 
 
8.7 - Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração do projeto da obra, 

deverão ser justificados e autorizados, sempre por escrito, pela CONTRATANTE. 
 
8.8 - Ao término dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder a limpeza do canteiro da obra. 
 
8.9 - Os serviços poderão ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas 

condições contratuais, nos limites estabelecidos pelo § 1º do art. 65, da Lei 8666/93. 
 
8.10 - As alterações de serviços serão efetivadas através do competente Termo Aditivo após apresentação 

da proposta para realização das alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 
 

8.10.1 - Os serviços, cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serão acertados 
pelos seus valores históricos. 

  
8.10.2 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerá à data base correspondente à data 

de apresentação da proposta por época de abertura da licitação. 
 
8.11 - Os serviços, cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão acertados com base em nova 

proposta ficando o seu valor global limitado ao valor do custo orçado pela CONTRATANTE para os 
mesmos serviços, calculado através da Tabela de Preços vigente nesta época, adotando-se o BDI 
real obtido através do resultado da divisão entre o valor da proposta segundo a qual a 
CONTRATADA sagrou-se vencedora do certame e o custo orçado pela CONTRATANTE, baseado 
na Tabela vigente na época de abertura da licitação. 

 
8.11.1 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade terá como data base a data da assinatura do 

Termo Aditivo.  
 
9 - CLÁUSULA  NONA - DA CAUÇÃO 
 

9.1 - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicatária deverá apresentar, 
Garantia contratual correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato, com prazo de 
cobertura correspondente a vigência do contrato nos termos abaixo: 

 
a)- Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública; 
 

Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública deverão ser depositados na conta n° 1.6, 
Agencia 3000, Banco n° 104 – Caixa Econômica Federal ou na Secretaria de Finanças. O(s) 
licitante(s) vencedore(s) deverão se dirigir à Divisão do Tesouro Municipal, Avenida do Cerrado n.º. 
999 Parque Lozandes – Paço Municipal – 2º Pavimento- Bloco “E” - Goiânia - GO, fones: (062) 
3254-3315/3311, para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento; 
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Os Títulos da Dívida Pública deverão ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
b) - Seguro-garantia; ou, 
  
Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, deverá juntar o 

comprovante de pagamento do premio. 
 
c) - Fiança Bancária. 

 
 Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fiança bancária deverá utilizar o modelo 

constante do ANEXO IV deste edital;  
 
 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do Instrumento a expressa renuncia pelo fiador 

dos benefícios previstos nos arts. 827 e 835 do Código Civil. A contratada que optar por 
recolhimento em Seguro – Garantia e Fiança Bancária, deverá apresentá-la à Divisão do Tesouro 
Municipal, Avenida do Cerrado n.º. 999 – Parque Lozandes – Paço Municipal – 2º Pavimento- Bloco 
“E” – Goiânia – GO, fones: (062) 3254-3315/3311, para obterem esclarecimentos sobre o referido 
recolhimento;   

 
9.2 - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira 

que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da 
direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 
benefícios do artigo 1.491, do Código Civil. 

 
9.2.1 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
 

9.2.1.1 - Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro 
atualizada monetariamente; 

 
9.2.1.2 - Poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou 

para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 
eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após 
o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

 
9.2.1.3 - Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas ou judiciais. 
 
9.2.1.4 - Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 

exigida será considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N. E (Nota de Empenho) emitida. 

 
9.3 - A caução será levantada após 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento 

definitivo da obra, mediante comprovação de quitação para com o FGTS e INSS, das obras 
contratadas. 

 
9.4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que haja 

culpa da contratada, será devolvida a caução. 
 
9.5 - No caso das rescisões de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei 8.666/93, a caução 

não será devolvida. 
 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais, 

inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
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10.2 - A rescisão poderá ser: 

 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
c) Judicial, nos termos da legislação. 

 
10.3 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
10.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES: 
 
11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor total da contratação. 
 

11.1.1 A multa a que se alude o item 11.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 
11.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado. 
 
11.1.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

 
11.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
11.2.1-advertência; 
 
11.2.2 - multa no valor de 2%(dois por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 
 
11.2.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos. 
 
11.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
11.2.5 As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 deste item poderão ser aplicadas 

juntamente com a do item 11.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5(cinco) dias úteis. 

 
11.3 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 
11.4 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão 
contratual, se for o caso. 
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11.5 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira 

parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 
valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de 
Goiânia e cobrado judicialmente. 

 
11.6 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito 

gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.  
 
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
12.1 - O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação 

da sua perfeita execução, da seguinte forma: 
 

12.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
contratada; 

 
12.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante  

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de  observação, ou 
vistoria  que  comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 
no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

 
13- CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA – DOS TRIBUTOS 
 
13.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 
 
13.2 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a 

que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos 
legais. 

 
14 - CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA – DO REGISTRO NO CREA 
 
14.1 - O contrato deverá ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei nº 5.194, de 

14/12/66 e resolução 307, de 28/02/86, do CONFEA. 
 
15- CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – RESPONSABILIDADE CIVIL: 
 
15.1 - A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 5 (cinco) anos, após o recebimento dos serviços, 

pela solidez e segurança  da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 
618, do Código Civil Brasileiro.                                                                

 
15.2 - Ocorrendo vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE dentro do prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair 
dos seus direitos. 

 
16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1 - O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de até 

20 (vinte) dias, a contar da data da sua assinatura. 
 
17- CLÁUSULA   DÉCIMA  SÉTIMA – DA LICITAÇÃO 
 
17.1 - Este contrato foi objeto de licitação, de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.666/93, conforme edital 

constante às Fls. ______ do Processo nº. 43814737/2011. 
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18- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E REGISTRO DO TCM 
 
18.1 - O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e 

posteriormente pelo registro no Tribunal de Contas do Município, não se responsabilizando a 
CONTRATANTE se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação. 

 
19 - CLÁUSULA  DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
 19.1-O foro para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Contrato é o da Comarca 

de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, excluindo qualquer outro. 
 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (três) 

vias de igual teor, na presença de (02) duas testemunhas. 
 
 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS em Goiânia, aos --- dias do mês de ------------- de 2012. 
 
 

................................................................... 
CONTRATANTE 

 
 

................................................................. 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 

1ª ________________________  

 

2ª ________________________ 
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21- ANEXO III 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

Data:       

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2012 

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º      , sediada ___(endereço completo)___, tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentação e proposta para execução dos serviços nele 
referidos. 

Outrossim, declara que: 

• Concorda com a retenção pela CONTRATANTE do valor correspondente ao percentual 
pertinente a prestação de serviços, frente ao disposto na Resolução nº 071 do INSS; 

• Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

• Declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

• Que está de acordo e acata todas as condições previstas neste Edital, bem como às 
constantes do Termo de Sujeição do Edital; 

• A documentação proposta para esta licitação constituirá em um compromisso de nossa 
parte, observadas as condições do Edital 

Localidade, aos       dias de       de     . 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal da Empresa, com poderes para tal investidura. 
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22- ANEXO IV 

 
MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 
 A COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA 
 
CARTA DE FIANÇA - R$ ....................................... 
 

Pela presente, o Banco  .............................................  com sede ............................ da cidade 
........................................., do Estado ............................., por seus representantes infra-assinados, se 
declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do 
Código Civil Brasileiro, da Firma ......................... sediada à ............................................................................. 
da cidade .............................. do Estado ......................... até o limite de R$ ................................ 
(............................................. .................................................) para efeito de garantia para a execução do 
Contrato objeto do CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2012. 

 
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as 

requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela CONTRATANTE, sem 
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com 
respeito a CONTRATANTE 
 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser a 
CONTRATANTE compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 
assumida por nossa afiançada. 
 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 
pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que 
seja aceita pelo beneficiário. 

 
 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro 
registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações 
do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
 

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de 
disposto no Artigo .................. dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em .......................... do 
ano ............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia  realizada em ................. . 
 

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras pela CONTRATANTE. 
 

.........................., ......... de ...................... de .......... 
Banco ...................................................................... 
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23- ANEXO V 

CARTA PROPOSTA  
 

Data:       

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2012 

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇO 
TOTAL  

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução das OBRAS de 
Construção de viaduto (interseção em dois níveis) sobre a BR – 153, Km 498, 
ligando os bairros Jardim Goiás e Jardim Novo Mundo, perímetro urbano de 
Goiânia – GO, conforme Anexos: memorial descritivo, especificações técnicas, 
planilha orçamentária, cronograma físico – financeiro e projetos, na forma deste 
Edital e nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, e 
Lei Complementar n° 123/2006. 

R$  

 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º      , sediada ___(endereço completo)___, tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos 
serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que: 
 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa 
proposta, cujo valor Global é de  R$___(__________________). 

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de 
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais 
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos 
serviços discriminados neste edital e seus Anexos. 

  Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece no Anexo 
I, quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital; 

 
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, 

a contar de sua apresentação; 
 
Declaração que o prazo para execução dos serviços é conforme consta deste edital. 

 
Localidade,  aos       dias de       de     . 
 
____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa, com poderes devidamente comprovados para tal 
investidura. 
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24- ANEXO VI 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2012 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução das OBRAS de 
Construção de viaduto (interseção em dois níveis) sobre a BR – 153, Km 498, ligando os 
bairros Jardim Goiás e Jardim Novo Mundo, perímetro urbano de Goiânia – GO, conforme 
Anexos: memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico – 
financeiro e projetos, na forma deste Edital e nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores, e Lei Complementar n° 123/2006.               

Razão Social:_____________________________________________________________________ 

CNPJ:____________________________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Cidade:_________________________________________________ Estado: __________________ 

Telefone:_________________________________________________________________________ 

Fax:_____________________________________________________________________________ 

E - mail___________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato:_______________________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

 


